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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
ОТ 22 ЯНУАРИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими
за издаване на разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид или на група биоциди
по чл. 18 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за формата
и съдържанието на документите, необходими
за издаване на разрешение за предоставяне на
пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18
от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменят се:
1. Наредбата за условията и реда за пускане
на пазара на биоциди, приета с Постановление
№ 336 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 4 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г.
и бр. 27 от 2013 г.).
2. Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси, приета с Постановление
№ 182 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм., бр. 84 от 2013 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА

за формата и съдържанието на документите,
необходими за издаване на разрешение за
предоставяне на пазара на биоцид или на
група биоциди по чл. 18 от Закона за защита
от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. формата и съдържанието на техническото
досие и документите, които заявителят представя за издаване на разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид или на група биоциди
по чл. 18 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
(ЗЗВВХВС);
2. формата и съдържанието на издаваните
разрешения за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС;
3. условията и редът за водене на регистъра
на разрешените биоциди по чл. 18и ЗЗВВХВС.
Чл. 2. (1) За издаване на разрешение по
чл. 18 ЗЗВВХВС лицето, което предоставя на
пазара биоцид или група биоциди, или негов
представител подава в Министерството на
здравеопазването заявление на български език
съгласно приложение № 1, към което прилага:
1. данни за единния идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или по
законодателството на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. документи за съответствие с чл. 95 (2) от
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (ОВ, L 167 от 27.06.2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 528/2012“;
3. техническо досие на биоцида или на
групата биоциди;
4. информационен лист за безопасност,
изготвен съгласно изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването
на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на
Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент
(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/
ЕО на Комисията (OB, L 396 от 30.12.2006 г.)
(специално българско издание, 2007 г., глава 13,
том 60), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH)“;
5. документ за платена държавна такса по
чл. 19, ал. 1, т. 18 ЗЗВВХВС;
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6. декларация за идентичност на представената на хартиен и на електронен носител
информация по т. 3 и 4.
(2) Документите по ал. 1, т. 3 и 4 се представят на български език, един екземпляр – на
хартиен, и три екземпляра – на електронен
носител.
(3) Представените на хартиен носител
документи по ал. 1, т. 3 и 4 се представят в
оригинал, подписан на всяка страница от заявителя, а документите по ал. 1, т. 2, както и
информационните листове за безопасност на
химичните вещества, включени в състава на
биоцида/групата биоциди, и протоколите от
изпитвания – в заверено от заявителя копие с
гриф „Вярно с оригинала“.
Чл. 3. (1) За биоцид или група биоциди с
активно вещество, което е химично вещество,
техническото досие по чл. 2, т. 3 се изготвя
съгласно приложение № 2.
(2) За биоцид или група биоциди с активно
вещество, което е микроорганизъм, включително вируси или фунги, техническото досие по
чл. 2, т. 3 се изготвя съгласно приложение № 3.
Чл. 4. Разрешението за предоставяне на
пазара на биоцид или на група биоциди се
издава по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 5. (1) В Министерството на здравеопазването се води регистър на разрешените
биоциди и групи биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС.
(2) Регистърът съдържа:
1. номер и дата на разрешението за предоставяне на пазара на биоцида/групата биоциди;
2. срок на валидност на издаденото разрешение, когато има определен;
3. данни за лицето, което предоставя на пазара биоцида/групата биоциди – наименование,
седалище и адрес на управление;
4. наименование на биоцида/групата биоциди;
5. наименование и концентрация на активното вещество/активните вещества, влизащи
в състава на биоцида/групата биоциди;
6. вид на биоцида/групата биоциди и област
на приложение;
7. категория на употреба;
8. дата на отменяне на разрешението;
9. промени в обстоятелствата по т. 1 – 7.
(3) Всеки биоцид/група биоциди, за който
е издадено разрешение за предоставяне на
пазара, получава пореден номер в регистъра,
под който се извършват всички вписвания по
отношение на обстоятелствата по ал. 2.
(4) Вписванията в регистъра по ал. 1 се извършват в срок до 10 дни след датата на издаване
или изменение на разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид/група биоциди.
(5) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен
раздел, който съдържа информация за подадените заявления за издаване на разрешение
за предоставяне на пазара на биоцид/група
биоциди. Разделът съдържа следните графи:
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1. пореден номер;
2. данни за лицето, подало заявление – наименование, седалище и адрес на управление;
3. брой и вид на приложените към заявлението документи;
4. движение на преписката, образувана по
заявлението.
(6) Данните по ал. 5 се вписват в регистъра
по реда на подаване на заявленията.
Чл. 6. (1) Регистърът по чл. 5 представлява
база данни, която се води на електронен носител.
(2) Регистърът е публичен и достъпът до него
се осъществява чрез официалната интернет
страница на Министерството на здравеопазването.
(3) Министърът на здравеопазването определя със заповед служители, които да извършват
вписванията в регистъра.
Чл. 7. Документите за издаване, промяна
или отменяне на разрешенията за предоставяне на пазара на биоциди/група биоциди по
чл. 18б, 18г и 18д ЗЗВВХВС се съхраняват в
срок до 20 години.

на Европейския съюз, или по законодателството
на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
2. документи за съответствие с чл. 95 (2) от
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно
предоставянето на пазара и употребата на биоциди;
3. техническо досие на биоцида/групата биоциди;
4. информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Приложение II
към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.
относно регистрацията, оценката, разрешаването
и ограничаването на химикали (REACH);
5. документ за платена държавна такса по
чл. 19, ал. 1, т. 18 ЗЗВВХВС;
6. декларация за идентичност на представената
на хартиен и на електронен носител информация
по т. 3 и 4.
Дата: ................
Подпис: .............................

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 18з от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси.

Техническо досие на биоцид или група биоциди с
активно вещество/вещества – химично вещество/
вещества
I. Данни за лицето, което предоставя на пазара
биоцида/групата биоциди, и за производителя на
биоцида и активното вещество.
1. Име, адрес, телефонен номер и електронна
поща на лицето, което предоставя на пазара биоцида/групата биоциди.
2. Име и адрес на производителя на биоцида/
групата биоциди и адрес на производственото
предприятие.
3. Име и адрес на производителя на активното
вещество и адрес на производственото предприятие.
II. Идентичност на биоцида/групата биоциди.
1. Търговско наименование на биоцида/групата биоциди и производствен код, където това
е необходимо.
2. Подробни количествени и качествени данни
за състава на биоцида/групата биоциди.
2.1. Данни за активното вещество.
2.1.1. Търговско наименование.
2.1.2. Идентификатор на активното вещество
съгласно чл. 18 (2) от Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейск и я парламент и на Съвета от
16 декември 2008 г. относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси,
за изменение и за отмяна на директиви 67/548/
ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 г. (OB, L 353 от 31.12.2008 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP)“, информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Приложение II
към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
2.1.3. Концентрация в метрични единици в
състава на биоцида/групата биоциди.
2.1.4. Ефективност и резистентност по отношение на организмите, които са обект на предлаганата
употреба, и област на приложение.
2.1.4.1. Ефективност по данни от протоколи за
изпитвания* и/или литературни данни**, когато
са приложими.

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Вх. № ..…/…….… г.
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване/промяна на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид/група биоциди
От ............................................................................
(трите имена)
в качеството си на ....................................................
.......................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощие – номер и дата на нотариално
заверено пълномощно)
на ..................................................................................
(наименование на юридическото лице/търговеца)
със седалище и адрес на управление: гр./с. ........
.............................., ж.к./ул. .........................................
.......... № …...., бл. ….…....…, вх. …....……, ап. ............. ,
тел.: ………………….……….………., ЕИК ............................
На основание ч л. 18/18г ЗЗВВХ ВС мол я
(ненужното се
зачертава)
да ми бъде издадено/променено разрешение за
(ненужното се зачертава)
предоставяне на пазара на биоцид/група биоциди
(ненужното се зачертава)
със следното търговско наименование: ................
Прилагам следните документи:
1. данни за единния идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или документ за еквивалентна регистрация по
смисъла на законодателството на държава – членка

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1
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2.1.4.1.1. Спектър на действие, например фунгицид, родентицид, инсектицид, бактерицид.
2.1.4.1.2. Организми, които са обект на предлаганата употреба, и продукти, организми или
обекти, които трябва да бъдат защитени.
2.1.4.1.3. Ефекти върху организми, които са
обект на предлаганата употреба, и препоръчителни
концентрации за употреба на активното вещество.
2.1.4.1.4. Начин на действие, включително време
на въздействие.
2.1.4.2. Информация за установени случаи или
възможност за развитие на резистентност и подходящи мерки за предотвратяване на развитието,
когато има налични данни.
2.1.4.3. Предвидената област на приложение и
категория на потребителите по смисъла на § 1,
т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗЗВВХВС.
2.1.5. Резюме на физико-химичните, токсикологичните и екотоксикологичните данни за
активното вещество.
2.1.5.1. Физико-химични, токсикологични и
екотоксикологични данни, свързани с класифицирането на активното вещество като опасно, в т.ч.
класове и категории на опасност, предупреждения
за опасност и препоръки за безопасност, съгласно
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP). Когато активното вещество не се класифицира като опасно съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 (CLP), това изрично се посочва.
2.1.5.2. Физико-химични, токсикологични и
екотоксикологични данни, които водят до специфични изисквания и/или ограничения при
употреба (например при лица от рискови групи,
при значителна кожна резорбция и др.). Когато
за активното вещество не се налагат специфични
изисквания и/или ограничения при употреба, това
изрично се посочва.
2.1.6. Класифициране на активното вещество, в
т.ч. класове и категории на опасност, пиктограми,
сигнална дума, предупреждения за опасност и
препоръки за безопасност, съгласно Приложение I
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
2.2. Данни за всяко от останалите химични
вещества, включени в състава на биоцида/групата
биоциди.
2.2.1. Идентификатор на веществото съгласно
чл. 18 (2) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
2.2.2. Информационни листове за безопасност,
изготвени съгласно изискванията на Приложение
II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
2.2.3. Процентно съдържание в състава на
биоцида.
2.2.4. Класове и категории на опасност, пиктограми, сигнална дума, предупреждения за
опасност и препоръки за безопасност съгласно
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP). Когато веществата не се класифицират
като опасни съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP) и/или не се налагат специфични изисквания
и/или ограничения при употреба, това изрично
се посочва.
III. Физични и химични свойства на биоцида/
групата биоциди.
1. Външен вид (посочват се агрегатно състояние и цвят).
2. Експлозивни свойства.
3. Оксидиращи свойства.
4. Температури на възпламеняване, на запалване и на самозапалване.
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5. Киселинност/алкалност (pH). При воден
разтвор се посочва и концентрация.
6. Относителна плътност.
7. Стабилност при съхранение, срок на годност. Посочва се дали при обичайните или предвидимите условия, свързани с температурата и
налягането, биоцидът/групата биоциди е стабилен
или нестабилен при съхранение и работа с него,
в т.ч. влиянието на светлината, температурата и
влажността върху техническата характеристика
на биоцида/групата биоциди. Реактивност по
отношение на материала, от който е направена
опаковката.
8. Техническа характеристика на биоцида/групата биоциди (например пенливост, възможност
за омокряне и прахообразуване).
9. Физична и химична съвместимост с други
продукти, включително с други биоциди, с които
се прилага съвместно.
При необходимост се посочват други физични или
химични параметри, като смесваемост, разтворимост в мазнини (посочва се маслото разтворител),
проводимост или газова група. Посочва се подходящата налична информация за безопасност по отношение
на редоксипотенциала, способност за образуване на
радикали и фотокаталитични свойства.
IV. Аналитичен метод за определяне на концентрацията на активното вещество в биоцида/
групата биоциди.
1. Аналитичен метод за определяне на концентрацията на активното вещество/вещества в
биоцида/групата биоциди.
2. Когато е необходимо, се посочват аналитични методи за определяне на значими от токсикологична и екотоксикологична гледна точка
съставки на биоцида/групата биоциди в почви,
въздух, води, храни или фуражи.
V. Вид на биоцида/групата биоциди и области
на приложение.
1. Вид на биоцида/групата биоциди (течен,
прахообразен, гранулат и др.).
2. Вид на биоцида/групата биоциди съгласно
Приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.
3. Спектър на действие, например бактерицид,
фунгицид, инсектицид, родентицид и др.
4. Област на приложение.
5. Организми, които са обект на предлаганата
употреба, и продукти, организми или обекти, които трябва да бъдат защитени, когато има такива.
6. Категория на потребителите по смисъла
на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на
ЗЗВВХВС.
VI. Ефективност и резистентност по данни
от протоколи за изпитвания* и/или литературни
данни**, когато са приложими.
1. Данни за биологична ефективност, като се
имат предвид предлаганите области на приложение
и начин на употреба, включително географски и
климатични условия.
1.1. Ефекти върху организмите, които са обект
на предлаганата употреба.
1.2. Начин на действие и време на въздействие.
2. Данни за резистентност, когато има налични.
VII. Начин на употреба.
1. Описание на начина на употреба, включително описание на системите и съоръженията за
прилагане, когато се предвиждат такива.
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2. Концентрация на работния разтвор и разходна норма.
3. Брой и продължителност на третиранията,
както и, при необходимост, допълнителна информация за специфични изисквания във връзка с
географските и климатичните особености.
4. Крайна концентрация на биоцида/групата
биоциди и на активното вещество в третирания
обект, при необходимост (например води в охладителни или отоплителни системи, повърхностни
води).
4.1. За дезинфектанти на питейни води и води
в плувни басейни допълнително се представят
данни за:
4.1.1. препоръчително време на въздействие за
постигане на дезинфекционния ефект;
4.1.2. препоръчителна концентрация на остатъчни количества дезинфектант в обработената
питейна вода/вода в плувния басейн, когато е
приложимо;
4.1.3. съдържание на остатъчни количества опасни за здравето съставки на дезинфектанта, както
и други съставки, които влияят върху качеството
на питейната вода/водата в плувния басейн;
4.1.4. странични продукти, които могат да се
образуват в процеса на дезинфекция, и вида им;
4.1.5. практически приложим метод за контрол
на остатъчното количество на дезинфектанта в
питейната вода/водата в плувния басейн;
4.1.6. технически средства и съоръжения за
практическо приложение на дезинфектанта.
5. Интервал от време, който трябва да се
спазва между:
5.1. отделните приложения на биоцида/групата
биоциди, и/или
5.2. прилагането на биоцида/групата биоциди
и употребата на третираните продукти, и/или
5.3. употребата на биоцида/групата биоциди
и достъпа на хора или животни до третираните
зони, като се посочват и средствата и мерките за
обезвреждане, времето за проветряване на тези
зони, указания за почистване на оборудването.
6. Предпазни мерки при употреба, специални
изисквания при транспортиране и съхранение, като
средства за колективна и лична защита, противопожарни мерки, покриване на мебелировката
или оборудването, отстраняване на храни за хора
и/или животни, указания за предотвратяване на
експозицията на животни.
7. Мерки за оказване на първа помощ, включително антидоти, когато такива са известни.
8. Вид на образуваните газове и реакционни
продукти в случай на пожар.
9. Процедури за управление на отпадъците
от биоцида/групата биоциди и опаковките им
съгласно изискванията на Закона за управление
на отпадъците.
10. Данни за специфични опасности за околната
среда, включително нежелани или непредвидени
странични ефекти, например върху полезни или
други организми, които не са обект на предлаганата употреба.
11. Данни за всеки репелент или средство за
защита, съдържащ се в биоцида/групата биоциди,
предназначен да предотврати неблагоприятните
ефекти върху организми, които не са обект на
предлаганата употреба, когато има такива.
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VIII. Токсикологични и екотоксикологични
данни за биоцида/групата биоциди.
1. Токсикологичните и екотоксикологичните
данни, свързани с класифицирането на биоцида/
групата биоциди като опасен, в т.ч. класове и категории на опасност, предупреждения за опасност и
препоръки за безопасност, съгласно Приложение I
на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Когато
биоцидът/групата биоциди не се класифицира
като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP), това изрично се посочва.
2. Токсикологични и екотоксикологични данни,
които водят до специфични изисквания и/или
ограничения при употреба (например при лица от
рискови групи, при значителна кожна резорбция
и др.). Когато за биоцида/групата биоциди не се
налагат специфични изисквания и/или ограничения при употреба, това изрично се посочва.
IX. Класифициране на биоцида/групата биоциди, в т.ч. класове и категории на опасност,
предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, съгласно изискванията на Приложение I
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
Х. Данни за опаковането на биоцида/групата
биоциди.
1. Материал, вид, форма, графичен дизайн и др.
2. Съвместимост на материала на опаковката
с биоцида/групата биоциди.
3. Вместимост (маса или обем).
XI. Проект на етикет, изготвен съгласно изискванията на чл. 69 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
*Когато представените данни са въз основа на
протоколи от изпитвания, се представят копия на
протоколите.
**Когато са представени литературни данни, се
посочва източникът и се представя копие на литературните данни.

Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2
Техническо досие на биоцид/група биоциди с
активно вещество/вещества – микроорганизъм/
микроорганизми, включително вируси и фунги
I. Данни за лицето, което предоставя на пазара
биоцида/групата биоциди, и за производителя на
биоцида/групата биоциди и активното вещество.
1. Име, адрес, телефонен номер и електронна
поща на лицето, което предоставя на пазара биоцида/групата биоциди.
2. Име и адрес на производителя на биоцида/
групата биоциди и адрес на производственото
предприятие.
3. Име и адрес на производителя на активното
вещество и адрес на производственото предприятие.
II. Идентичност на биоцида/групата биоциди.
1. Търговско наименование на биоцида/групата
биоциди, търговски код, където това е необходимо.
2. Подробни количествени и качествени данни
за състава на биоцида/групата биоциди.
2.1. Данни за активното вещество.
2.1.1. Общоприето наименование и синоними.
2.1.2. Таксономично наименование на щама
с данни дали се касае за щам, или за мутант на
щама. За вирусите се посочва таксономично наименование на вируса, серотип, щам или мутант
на щама.
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2.1.3. Микробна колекция и референтен номер
на щама, под който се съхранява.
2.1.4. Методи, процедури, критерии за доказване на наличието и идентификация на активното
вещество (например морфологични, биохимични,
серологични и др.).
2.1.5. Биологични свойства на активното вещество.
2.1.5.1. Характеристика на организма и употребата му, включително произход, и при необходимост – географско разпространение.
2.1.5.2. Ефекти върху организми, които са обект
на предлаганата употреба. Патогенност или вид
антагонизъм към гостоприемника. Описание на
специфичните за активния организъм гостоприемници.
2.1.5.3. Начин на предаване, инфектираща доза,
начин на действие, включително информация за
наличие, отсъствие или образуване на токсини.
При наличие или образуване на токсини – информация за вида, характеристиката, химичната
структура, стабилността и биологичните ефекти
на токсините.
2.1.5.4. Възможни ефекти върху организми,
които не са обект на предлаганата употреба, но
са тясно свързани с организмите, които са обект
на предлаганата употреба (например с еднакви
местообитания), включително инфекциозност,
патогенност, начин на предаване.
2.1.5.5. Начин на предаване на други организми,
които не са обект на предлаганата употреба, и
данни за възможни биологични ефекти върху тях.
2.1.5.6. Инфекциозност и физична стабилност
при предвидения начин на употреба и при очакваните условия на околната среда.
2.1.5.7. Патогенност и инфекциозност за познати
паразити/хищници, които са обект на предлаганата употреба.
2.1.6. Ефективност и област на приложение.
2.1.6.1. Организми, които са обект на предлаганата употреба, и материали, вещества, организми
или продукти, които трябва да бъдат третирани
или защитени.
2.1.6.2. Спектър на действие.
2.1.6.3. Информация или наблюдения за нежелани или неочаквани странични ефекти.
2.1.6.4. Информация за случаи или възможност
за развитие на резистентност и мерки за нейното
предотвратяване и контрол, когато има такива.
2.1.6.5. Категория на потребителите по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби
на ЗЗВВХВС.
2.1.7. Резюме на токсикологичните и екотоксикологичните данни за активното вещество, патогенност и инфекциозност по данни от протоколи
за изпитвания* и/или литературни данни**.
2.1.8. Мерки, необходими за защита на човека,
на организми, които не са обект на предлаганата
употреба, и на околната среда.
2.1.8.1. Препоръчителни предпазни мерки при
употреба, съхранение и транспорт, както и в случай
на пожар или при други инциденти.
2.1.8.2. Условия на околната среда (климатични, географски, метеорологични и др.) или други
обстоятелства, при които активният организъм
не трябва да се използва.
2.1.8.3. Подходящи методи за инактивиране на
активния организъм.
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2.1.8.4. Последствия от замърсяването на въздуха, почвата и водата, особено предназначената
за питейно-битови цели.
2.1.8.5. Спешни мерки в случай на инцидент
или авария.
2.1.8.6. Процедури за управление на отпадъците
от активния организъм, включително качествени
показатели на отпадъчните води след депониране
на отпадъци.
2.1.8.7. Възможности за унищожаване или
обезвреждане на активния организъм при освобождаване във въздуха, водите, почвите или
други среди.
2.1.9. Данни за класифицирането и етикетирането на активния организъм – рискова група
и знак за биоопасност, съгласно Наредба № 4
от 2002 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на биологични агенти при
работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).
2.2. Данни за всяко едно от химичните вещества,
включени в състава на биоцида/групата биоциди,
различни от активното вещество/вещества.
2.2.1. Химично наименование.
2.2.2. Идентификатор на веществото съгласно
чл. 18 (2) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
2.2.3. Информационни листове за безопасност,
изготвени в съответствие с изискванията на
Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH).
2.2.4. Процентно съдържание в състава на
биоцида/групата биоциди.
2.2.5. Класове и категории на опасност, предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP).
III. Технически и биологични свойства на
биоцида/групата биоциди.
1. Външен вид (цвят и мирис).
2. Стабилност при съхранение, срок на годност. Влияние на температурата, начина на опаковане и съхранение и на други фактори върху
запазването на биологичната активност.
3. Технически характеристики на биоцида/
групата биоциди.
3.1. Омокряемост.
3.2. Устойчивост на пенообразуването.
3.3. Образуване и стабилност на суспензията.
3.4. Образуване на емулсия и реемулсия, стабилност на емулсията.
3.5. Възможност за прахообразуване.
4. Физична, химична и биологична съвместимост с други продукти, включително с биоциди,
с които е разрешена съвместна употреба.
5. Промени в биологичните свойства на организма в резултат на формулацията, включително
промени в патогенността и инфекциозността.
IV. Методи за идентифициране и анализ.
1. Методи за анализ на биоцида/групата биоциди.
2. Методи за определяне и количествено доказване на остатъчни количества.
V. Вид на биоцида/групата биоциди и област
на приложение.
1. Вид на биоцида/групата биоциди (течен,
прахообразен, гранулат и др.).
2. Вид на биоцида/групата биоциди съгласно
Приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.
3. Спектър на действие.
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4. Област на приложение – видове организми,
които са обект на предлаганата употреба, материали, които ще бъдат третирани, и др.
VI. Ефективност и резистентност по данни от
изпитвания и/или литературни данни.
1. Данни за биологична ефективност, като се
имат предвид предлаганите области на приложение
и начин на употреба, включително географски и
климатични условия.
1.1. Време на въздействие.
2. Данни за резистентност, когато има налични.
3. Въздействие върху качеството на третираните
материали или продукти.
VII. Начин на употреба.
1. Описание на начина на употреба, включително описание на системи за прилагане, когато
се предвиждат такива.
2. Разходна норма.
3. Брой и продължителност на третиранията.
4. При необходимост информация за специфични условия на околната среда (например климатични, географски, метеорологични и др.) или
други обстоятелства, при които биоцидът/групата
биоциди може или не може да бъде употребяван.
5. Интервал от време, който трябва да се
спазва между:
5.1. отделните приложения на биоцида/групата
биоциди, и/или
5.2. прилагането на биоцида/групата биоциди
и употребата на третираните продукти, и/или
5.3. употребата на биоцида/групата биоциди и
достъпа на хора или животни до третираните зони,
като се посочват и средства и мерки за обезвреждане, указания за почистване на оборудването.
6. Препоръчвани предпазни мерки при употребата, транспорта и съхранението, като средства
за колективна и лична защита, противопожарни
мерки, покриване на мебелировката или оборудването, отстраняване на храни за хора и/или
животни, указания за предотвратяване експозицията на животни.
7. Указания за безопасно обезвреждане на
биоцида/групата биоциди и опаковката му, както и, при необходимост, забрана за повторното
използване на опаковката.
VIII. Резюме на токсикологични и екотоксикологични данни за биоцида/групата биоциди по
протоколи за изпитвания или литературни данни,
допълващи данните, представени за активния
организъм.
IХ. Класифициране, опаковане и етикетиране на
биоцида/групата биоциди съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
1. Класифициране на биоцида/групата биоциди:
1.1. Класове и категории на опасност, предупреждения за опасност и препоръки за безопасност
по отношение на химичните съставки съгласно
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Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP).
1.2. Рискова група, в която е класифициран
активният организъм, и знак за биоопасност
съгласно Наредба № 4 от 2002 г. за защита на
работещите от рискове, свързани с експозиция
на биологични агенти при работа.
2. Опаковка.
2.1. Материал, вид, форма и графичен дизайн
на опаковката.
2.2. Съвместимост на материала на опаковката
с биоцида/групата биоциди.
2.3. Вместимост (маса или обем).
3. Проект на етикет, изготвен съгласно изискванията на чл. 69 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Х. Категория на потребителите – масова и/
или професионална, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби на ЗЗВВХВС.
*Когато представените данни са въз основа на
протоколи от изпитвания, се представят копия на
протоколите.
**Когато са представени литературни данни, се
посочва източникът и се представя копие на литературните данни.

Приложение № 4
към чл. 4
РАЗРЕШЕНИЕ
за предоставяне на пазара на биоцид/група биоциди
№ .........../............ г.
На основание чл. 14а и чл. 18в, ал. 5 във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 16 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и
смеси и подадено заявление с вх. № .........../............ г.
Разрешавам предоставянето на пазара на:
I. Търговско наименование на биоцида/групата
биоциди
.......................................................................................
II. Име и адрес на лицето, което предоставя
на пазара биоцида/групата биоциди
.......................................................................................
III. Име и адрес на производителя на биоцида/
групата биоциди
.......................................................................................
IV. Производител на активното вещество
.......................................................................................
V. Вид на биоцида/групата биоциди съгласно
Приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 22 май
2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
.......................................................................................
VI. Вид на биоцида/групата биоциди (гранулат,
течност, прахообразен и др.)
.......................................................................................
VII. Данни за активното вещество/вещества в
състава на биоцида/групата биоциди

А. Химично вещество
№ по ред

Наименование

CAS № и ЕС №, когато такива
са определени

Концентрация на активното
вещество в метрични единици

Б. Микроорганизъм/микроорганизми
№ по ред

Общоприето наименование и синоними

Таксономично
наименование

Щам

Концентрация на активния организъм в
състава на биоцида/групата биоциди
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VIII. Област/области на приложение
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
IX. Начин на употреба
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
X. Данни за класифициране и етикетиране
на биоцида/групата биоциди съгласно Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна на
директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
А. Биоцид/група биоциди с активно вещество/
вещества – химично вещество/вещества
Класове и категории на опасност:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Пиктограми:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Сигнална дума:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Предупреждения за опасност:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Препоръки за безопасност:
...................................................................................
...................................................................................
Б. Биоцид/група биоциди с активно вещество/вещества – микроорганизми, включително
вируси и фунги
Рискова група, в която е класифициран активният организъм съгласно Наредба № 4 от 2002 г.
за защита на работещите от рискове, свързани
с експозиция на биологични агенти при работа
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
XI. Данни за опаковката (вид на опаковката,
вместимост/обем)
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
ХII. Категория на потребителите
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
ХIII. Специфични изисквания и/или ограничения
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Министър:
.......................................
(подпис)
649
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 22 ЯНУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“ по специалностите от регулираната професия „офицер за тактическо
ниво на управление“, приета с Постановление
№ 205 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 68 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2013 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Висше образование по специалности
от регулираната професия „офицер за тактическо ниво на управление“ се придобива чрез
обучение на курсанти в редовна форма на
обучение и на войници/матроси, сержанти/
старшини и офицерски кандидати в задочна форма на обучение във висшите военни
училища, които отговарят на изискванията
на Закона за висшето образование и на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.“
2. В чл. 3, ал. 1 след думата „курсантите“
се добавя „и военнослужещите“.
3. В чл. 6, ал. 2 след думите „Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“ се поставя запетая и се добавя
„Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, изречение първо от
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „Военно дело“
по специалностите от регулираните професии
„офицер за оперативно ниво на управление“
и „офицер за стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили“, приета с
Постановление № 205 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2012 г.; изм.,
бр. 62 от 2013 г.), съюзът „и“ след думите
„Закона за висшето образование“ се заменя
със запетая и накрая се добавя „и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
650
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на уредите, захранвани с газово гориво
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово
гориво.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на газовите уреди,
приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и
бр. 50 от 2014 г.).
2. Постановление № 250 на Министерския
съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (ДВ, бр. 100 от
2003 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
21 април 2018 г. с изключение на разпоредбите на глава трета и на § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на наредбата
по член единствен, които влизат в сила от
деня на обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване
на съответствието на уредите, захранвани
с газово гориво
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към уредите,
захранвани с газово гориво, и към устройствата, предназначени за такива уреди, наричани по-нататък „уреди“ и „устройства“;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за
извършване на оценяване на съответствието
и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за у редите и устройствата, които са обхванати от
Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейск и я
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парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво,
и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ,
L 81/99 от 31 март 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/426“.
Чл. 3. (1) Уредите се предоставят на пазара и се пускат в действие само ако при
нормална употреба съответстват на Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Устройствата се предоставят на пазара
само ако съответстват на Регламент (ЕС)
2016/426.
(3) Предоставянето на пазара и пускането
в действие на уреди, които са в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/426, не се забранява,
ограничава или възпрепятства във връзка
с аспектите, обхванати от Регламент (ЕС)
2016/426.
(4) Предоставянето на пазара на устройства, които са в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/426, не се забранява, ограничава
или възпрепятства във връзка с рисковете,
обхванати от Регламент (ЕС) 2016/426.
(5) Показването на търговски панаири,
изложения, демонстрации или подобни прояви на уреди или устройства, които не са в
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/426, се
извършва при спазване на изискванията на
чл. 6, параграф 3 от регламента.
Чл. 4. Всеки уред и всяко устройство трябва да отговаря на приложимите съществени
изисквания, определени в Приложение I към
Регламент (ЕС) 2016/426.
Чл. 5. Съответствието на уредите и на
устройствата с прилож имите съществени
изисквания се оценява по избрана от производителя процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 14 от Регламент
(ЕС) 2016/426.
Чл. 6. (1) За уредите и за устройствата,
чието съответствие е било оценено съгласно
процедура за оценяване на съответствието
по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/426, се
съставя ЕС декларация за съответствие съгласно изискванията на чл. 15 от Регламент
(ЕС) 2016/426.
(2) ЕС декларацията за съответствие се
превежда на езика, определен от съответната
държава членка, на чиято територия уредът
или устройството се пуска или предоставя
на пазара. Когато уредът или устройството се пуска или предоставя на пазара на
територията на Република България и ЕС
декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на
български език.
(3) Изискването по чл. 15, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/426 може да се изпълни
чрез съставяне на досие от отделните ЕС
декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за уреда или
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устройството актове на законодателството
на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 7. (1) Съответствието на даден уред
или на дадено устройство с изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/426 се удостоверява
чрез наличието на маркировката „CE“.
(2) За маркировката „СЕ“ и нейното нанасяне се прилагат изискванията на чл. 16
и 17 от Регламент (ЕС) 2016/426.
Чл. 8. (1) Лицата, които доставят и разпространяват на територията на Република България газово гориво за захранване
на уреди, предоставят на председателя на
Държ а вната а г ен ц и я за ме т ролог и чен и
технически надзор всички изменения в данните за обявените типове газ и съответните
захранващи налягания на газовите горива.
(2) Лицата декларират достоверността на
информацията по ал. 1.
(3) Информацията по ал. 1 съдържа данните, посочени в Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/426, и се изготвя съгласно
хармонизирана форма, определена от Европейската комисия с акт за изпълнение,
приет в съответствие с чл. 4, параграф 3 от
Регламент (ЕС) 2016/426.
(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
предоставя информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на другите държави
членки в срок шест месеца след обявяването
на предвидените промени.
Г л а в а

в т о р а

ЗА ДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
Чл. 9. (1) Производителят изпълнява зад ъ л жени я та по ч л. 7 о т Регламен т (ЕС)
2016/426, както и задълженията, определени
в съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието съгласно Приложение III към Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Данните за осъществяване на връзка с
производителя по чл. 7, параграф 6, алинея 1
от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят по
начин, разбираем за потребителите и другите
крайни ползватели, както и за органите за
надзор на пазара.
(3) Данните за осъществяване на връзка с
производителя по чл. 7, параграф 6, алинея 2
от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят
по начин, разбираем за производителите
на уреди и за органите за надзор на пазара.
(4) В съот ветст вие с изиск вани я та на
чл. 7, параграф 7, алинея 1 от Регламент (ЕС)
2016/426 производителят гарантира, че уредът
се придружава от инструкции и информация
за безопасност на български език.
(5) В съот ветст вие с изиск вани я та на
чл. 7, параграф 7, а линея 2 от Регламент
(ЕС) 2016/426 производителят гарантира, че
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инструкциите за вграждане или сглобяване,
настройка, действие и поддържане са на
български език.
(6) В случаите по чл. 7, параграф 8 от
Регламент (ЕС) 2016/426, когато уредът или
устройството представлява риск, производителят предоставя изискваната информация
на органите за надзор на пазара по чл. 27,
ал. 2 от Закона за техническите изисквания
към продуктите (ЗТИП) и на компетентните
органи на държавите членки, в които такива
уреди или устройства са предоставени на
пазара.
(7) В случаите по чл. 7, параграф 9 от
Регламен т (ЕС) 2016/426 п роизводи тел я т
предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП на български език или на език, на
който е налична, при условие че е разбираем
за тези органи.
(8) За нуждите на административно и/или
административно-наказателно производство
производител ят предоставя на българск и
език информацията по ал. 7 на органите за
надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в
определен от тях срок.
Чл. 10. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител при спазване на изискванията на чл. 8
от Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното
от производителя.
Чл. 11. (1) Вносителят изпълнява задълженията по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Данните за осъществяване на връзка
с вносителя по чл. 9, параграф 3, алинея 1
от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят
по начин, разбираем за потребителите и
другите крайни ползватели и за органите
за надзор на пазара.
(3) Данните за осъществяване на връзка
с вносителя по чл. 9, параграф 3, алинея 2
от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят
по начин, разбираем за производителите на
уреди и органите за надзор на пазара.
(4) В съот ветст вие с изиск вани я та на
чл. 9, параграф 4, алинея 1 от Регламент (ЕС)
2016/426 вносителят гарантира, че уредът се
придружава от инструкции и информация за
безопасност на български език.
(5) В съот ветст вие с изиск вани я та на
чл. 9, параграф 4, алинея 2 от Регламент
(ЕС) 2016/426 вносителят гарантира, че инструкциите за вграждане или сглобяване,
настройка, действие и поддържане са на
български език.
(6) В случаите по чл. 9, параграф 7 от
Регламент (ЕС) 2016/426, когато уредът или
устройството представлява риск, вносител ят предоставя изиск ваната информаци я
на органите за надзор на пазара по чл. 27,
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ал. 2 ЗТИП и на компетентните органи на
държавите членки, в които такива у реди
или устройства са предоставени на пазара.
(7) В случаите по чл. 9, параграф 9 от
Регламент (ЕС) 2016/426 вносителят предоставя изискваната информация на органите
за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
на български език или на език, на който
е налична, при условие че е разбираем за
тези органи.
(8) За нуждите на административно и/или
административно-наказателно производство
вносителят предоставя на български език
информацията по ал. 7 на органите за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен
от тях срок.
Чл. 12. (1) Дистрибуторът изпълнява задълженията по чл. 10 от Регламент (ЕС)
2016/426.
(2) В съот ветст вие с изиск вани я та на
чл. 10, параграф 2, алинея 1 от Регламент
(ЕС) 2016/426 дистрибуторът проверява дали
уредът се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.
(3) В съот ветст вие с изиск вани я та на
чл. 10, параграф 2, алинея 2 от Регламент
(ЕС) 2016/426 дистрибуторът проверява дали
инструкциите за вграждане или сглобяване,
настройка, действие и поддържане са на
български език.
(4) В случаите по чл. 10, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/426, когато уредът или
устройството представлява риск, дистрибуторът предоставя изискваната информация
на органите за надзор на пазара по чл. 27,
ал. 2 ЗТИП и на компетентните органи на
държавите членки, в които е предоставил на
пазара такива уреди или устройства.
Чл. 13. В случаите по чл. 11 от Регламент
(ЕС) 2016/426 вносителят или дистрибуторът
изпълнява задълженията на производителя
по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/426.
Чл. 14. (1) В изпълнение на задълженията
по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/426 всеки
икономически оператор поддържа регистър,
който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил
даден уред или дадено устройство, и за всеки
икономически оператор, на когото е доставил
даден уред или дадено устройство.
(2) Информацията по ал. 1 и документите,
които доказват осъществената доставка, се
съхраняват за период 10 години след датата
на доставката и при поискване се предоставят
на органите за надзор на пазара.
Г л а в а

т р е т а

НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на
съответствието
Чл. 15. Лицето, което кандидатства за
получаване на разрешение за извършване
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на оценяване на съответствието, трябва да
отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1
ЗТИП, чл. 23 и 32 от Регламент (ЕС) 2016/426,
БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC
17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN
ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на
процедурите за оценяване на съответствието,
за които кандидатства, и:
1. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите
по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/426;
2. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните
хармонизирани стандарти и с Регламент
(ЕС) 2016/426;
3. да има най-малко един компетентен
одитор, който отговаря на изиск вани ята
на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в
областта на уредите и устройствата при извършване на оценката на внедрената система
за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на
процедурата за оценяване на съответствието,
за който кандидатства.
Чл. 16. (1) Лицето по чл. 15 подава до
п редседат ел я на Държавната агенц и я за
метрологичен и технически надзор писмено
заявление по образец, в което се посочват
видовете уреди и/или устройства и модулите
на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение, а
също така и единен идентификационен код
(ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския
регистър. Към заявлението се прилагат:
1. справка в табличен вид, съдържаща видовете уреди и/или устройства, приложимите
за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти по чл. 13 от Регламент (ЕС)
2016/426 или методиките и инструкциите за
измерване и изпитване, които ще се прилагат
при оценяване на съответствието;
2. списък на хармонизираните стандарти
по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/426, които
притежава, отнасящи се до уредите и устройствата, посочени в заявлението;
3. методики и инструкции за изпитване
на уреди и/или устройства, когато не се прилагат хармонизираните стандарти по чл. 13
от Регламент (ЕС) 2016/426;
4. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите,
за които кандидатства;
5. наръчник, процедури и документи от
по-ниски йерархични нива на системата за
управление;
6. декларации на лицето и на наетия от
него персонал за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 23, параграфи 4 и 5
от Регламент (ЕС) 2016/426;
7. списък на персонала с разпределение на
функциите и информация за вида на правоотношението, документите за образование,
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доп ъ л н и т е л но п ри до би т а к ва л ифи к а ц и я
и професионална автобиография, както и
справка относно неговата компетентност и
опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
8. копие от документи, удостоверяващи
завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще
извършва оценяване на внедрената система
за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния
модул на процедурата за оценяване на съответствието;
9. справка за техническите средства за
извършване на изпи т вани я като част от
процедурите за оценяване на съответствието,
с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има
сключени договори;
10. копие от сертификатите за акредитация
на лабораториите, когато има такива;
11. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
12. копие от договора за застраховка за
вредите, които могат да наст ъп ят вследствие на неизпълнение на за дъл жени ята
му, свързани с дейностите по оценяване на
съответствието;
13. документ за платена такса за проверка
на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси, утвърдена с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г.,
бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104
от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от
2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се
утвърждава от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и се публикува на електронната страница
на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на
разрешение за оценяване на съответствието,
подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 4 и 7 – 13;
2. сертификат за акредитация, издаден от
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“, в зависимост от уредите
и устройствата и модулите на процедурите
за оценяване на съответствието, за които
кандидатства:
а) з а „ М о д у л B : Е С и з с л е д в а н е н а
типа – изследване на типа произведен продукт“ – съгласно Приложение III, раздел 1
на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт
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БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC
17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN
ISO/IEC 17025;
б) за „Модул С2: Съответствие с типа въз
основа на вътрешен производствен контрол с
надзор на проверката на продукта на случайни интервали“ – съгласно Приложение III,
раздел 2 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по
стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN
ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020
и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за „Модул D: Съответствие с типа въз
основа на осиг у ряване на качеството на
производството“ – съгласно Приложение III,
раздел 3 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по
стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС
EN ISO/IEC 17065;
г) за „Модул Е: Съответствие с типа въз
основа на осигуряване на качеството на продукта“ – съгласно Приложение III, раздел 4
на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт
БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/
IEC 17065;
д) за „Модул F: Съответствие с типа въз
основа на проверка на продукта“ – съгласно
Приложение III, раздел 5 на Регламент (ЕС)
2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065
и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/
IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за „Модул G: Съответствие въз основа
на проверка на единичен продукт“ – съгласно Приложение III, раздел 6 на Регламент
(ЕС) 2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/
IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС
EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 15 се извършва съгласно
процеду ра, у твърдена от председателя на
Държ а вната а г ен ц и я за ме т ролог и чен и
технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(6) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 и служебната
проверка по ал. 5 кандидатът за издаване на
разрешение за оценяване на съответствието
внася такси за проверка на място по чл. 12а,
ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността
за изпълнение на заявените процедури за
оценяване на съответствието, определени в
чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор по
Закона за държавните такси.
(7) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор взема
решение за издаване на разрешение само
при положителен резултат от проверката на
документи и проверката на място.
Чл. 17. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7
ЗТИП председателят на Държавната агенция
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за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите
държави членки информация за дейностите
по оценяване на съответствието, модула или
модулите на процедурите за оценяване на
съответствието, видовете уреди и/или устройства, както и документите за резултатите от
извършената оценка на компетентността на
органа за оценяване на съответствието и на
способността му да изпълнява посочените
дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение
Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение,
за предприемане на коригиращи действия
или за оттегляне на нотификацията, в срок
до един месец от получаването на искането
или на акта за изпълнение председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок
за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на
оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите
действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП,
когато не са повдигнати възражения или не
са останали неудовлетворени възражения на
Европейската комисия или на други държави
членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето,
председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор издава
разрешение за извършване на оценяване на
съответствието.
(5) При издаването на разрешението за
извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27,
ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които
се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или
преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 18. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
информира Европейската комисия и другите
държави членки за всякакви последващи
промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор оказва
съдействие на Европейската комисия при
разглеждане на възражения срещу органи,

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

нотифицирани по реда на наредбата, като при
поискване предоставя цялата информация,
свързана с основанията за нотификацията
или с поддържане на компетентността на
съответния нотифициран орган.
Чл. 19. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват
съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на
електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в,
ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване
на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 15 от
наредбата, за които е постъпила информация,
причините за възникването им и начините
за тяхното отстраняване;
2. пропуските при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава
да извършва дейността си по оценяване на
съответствието.
(3) При извършването на проверките по
ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за
извършване на оценяване на съответствието,
заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 20. (1) В слу чаите по чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/426 нотифицираният орган информира председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите
от извършената оценка на подизпълнителя
или на поделението.
(2) В 14 -д невен срок о т п редос та вя не
на информаци ята по ал. 1 председател ят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор одобрява използването
на подизпълнител я или поделението или
взема решение за извършване на извънредна
проверка.
(3) Нотифицираният орган съхранява на
разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор документите по чл. 25, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/426.
(4) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители
или поделения, като не се разрешава тези
подизпълнители и поделения да възлагат
задачите на други лица.
Чл. 21. Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 31, 33 и 35 от
Регламент (ЕС) 2016/426.
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Чл. 22. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а
ЗТИП, съхраняват документите и предоставят
информацията, определена в съответните
мод ули на процед у ри те за оцен яване на
съответствието по Приложение III към Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и
информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на дейс т вие т о, о т нема не и л и д ру г и на ложен и
ограничения по отношение на издаваните
сертификати или одобрения на системи по
качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители
или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен
срок за всички искания за предоставяне на
информация, получени от органи за надзор
на пазара на други държави членки относно
дейността му по оценяване на съответствието.
Чл. 23. (1) При прекратяването на дейността си нотифицираните органи са длъжни
да уведомят председателя на Държавната
а г ен ц и я з а ме т р олог и чен и т ех н и че ск и
надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок
от у ведомлението нотифицирани ят орган
предоставя досиетата на своите к лиенти
на председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила
на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване
на съответствието информира съответно
всички или заинтересованите свои клиенти
и предава досиетата им на председател я
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(3) В срок един месец от уведомлението по
ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган,
който е прекратил дейността си или чието
разрешение е било отнето или ограничено,
могат писмено да поискат от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета
на друг посочен от тях нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За целите на наредбата се прилагат
определенията, посочени в чл. 2 от Регламент
(ЕС) 2016/426.
§ 2. Наредбата осиг у рява п ри лагането
на Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво,
и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Уредите, които са пуснати на пазара
преди 21 април 2018 г., могат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие,
при условие че отговарят на изискванията
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на газовите уреди,
приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и
бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството
на държавите – членки на Европейския съюз,
или на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
което въвежда Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември
2009 г. относно газовите уреди (ОВ, L 330/10
от 16 декември 2009 г.).
(2) Устройствата, които са пуснати на пазара
преди 21 април 2018 г., могат да се предоставят на пазара, при условие че отговарят на
изискванията на наредбата или законодателството по ал. 1.
§ 4. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение
за извършване на оценяване на съответствието на уреди и устройства, издадено съгласно
Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на газовите уреди,
представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени
в документацията си съгласно изискванията
на тази наредба в 14-дневен срок от нейното
обнародване.
(2) В срок един месец от получаването на документите по ал. 1 въз основа на разрешението
за извършване на оценяване на съответствието,
издадено съгласно Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
газовите уреди, успешно проведената последна
ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и
установеното съответствие на документите по
ал. 1 председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор обявява
съответното лице пред Европейската комисия
и държавите членки съгласно Регламент (ЕС)
2016/426.
(3) Когато два месеца след обявяването на
лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други
държави членки или когато не са останали
неудовлетворени възражения на Европейската
комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение
за извършване на оценяване на съответствието
съгласно Регламент (ЕС) 2016/426.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите.
681
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за изискванията и
критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и
за квалификацията на персонала им.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията
и критериите, на които трябва да отговарят ВиК
операторите, за да извършват дейностите по
чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите в обособената
територия, включително професионалните и
квалификационните изисквания към персоналa
им, както и условията и редът за провеждане
на обучението му.
Чл. 2. ВиК операторите трябва да отговарят
на изискванията и критериите по глава втора
от наредбата за целия срок на извършване
на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за
водите в обособената територия.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ, НА КОИТО
ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ВиК ОПЕРАТОРИТЕ
Раздел І
Критерии, на които трябва да отговарят ВиК
операторите
Чл. 3. ВиК оператори могат да са единствено
капиталови търговски дружества с обособени
територии, с основен предмет на дейност – предоставяне на ВиК услуги, с активи по чл. 13
и/или чл. 19 от Закона за водите.
Раздел ІІ
Изисквания, на които трябва да отговарят
ВиК операторите
Чл. 4. (1) ВиК операторът трябва да разработи, да внедри и да поддържа система за управление на качеството, система за управление
по отношение на околната среда и система за
управление на здравето и безопасността при
работа.
(2) Изпълнението на изискванията по ал. 1
се доказва с представянето на:
1. документирани процедури и/или вътрешни правила за управлението на качеството на
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предлаганите ВиК услуги чрез определяне на
процесите, връзките между тях и отговорностите
за осигуряване на услуги, които съответстват на
изискванията на потребителите и на приложимите нормативни актове, както и определяне на
критерии за подобряване на внедрената система
за качество или чрез внедряване и поддържане
на сертифицирана система за управление по
БДС EN ISO 9001 „Системи за управление на
качеството“;
2. документирани процедури и/или вътрешни правила за защита на околната среда при
осъществяване на дейността чрез планиране,
въвеждане, поддържане и непрекъснато подобряване на процеси, мерки и отговорности за
осигуряване спазването на изискванията на
законодателството в областите на опазване на
околната среда от замърсяване, управлението
на отпадъците, ефективното използване на
ресурсите, промените в климата и опазването
на екосистемите и биоразнообразието или чрез
внедряване и поддържане на сертифицирана
система за управление по БДС EN ISO 14001
„Системи за управление по отношение на
околната среда“;
3. документирани процедури и/или вътрешни
правила за идентифициране на опасностите
при осъществяване на дейността, свързани със
здравето и безопасността при работа за собствения персонал и за външни заинтересовани
страни (партньори, доставчици, посетители,
преминаващи, съседи, местни жители, контролни органи), както и оценка и управление на
рисковете с оглед намаляване на възможността
за инциденти, включително за въведени мерки
и отговорности за спазване на действащото
законодателство за здравословни и безопасни
условия на труд или чрез внедряване и поддържане на сертифицирана система за управление
по BS OHSAS 18001 „Системи за управление на
здравето и безопасността при работа“.
Чл. 5. (1) ВиК операторите поддържат технически персонал, оборудване и технически
средства, чрез които да могат да осъществяват
нормално дейността си, да спазват изискванията на тази наредба, на Наредба № 2 от 2005 г.
за проектиране, изграждане и експлоатация
на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от
2005 г.) и на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г.
за проектиране, изграждане и експлоатация
на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от
2013 г.) – при техническата експлоатация на
ВиК системите.
(2) Квалификацията и броят на персонала,
както и видът на оборудването и техническите
средства зависят от предоставените с договора
по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите активи,
съобразено с видовете планирани дейности по
стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите, в т.ч. мониторинг, текущи и
основни ремонти, отстраняване на експлоатационни проблеми при нарушено функциониране,
извършване на изследвания и измервания, пе-
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риодичен контрол и обследване на състоянието
на съоръженията (конструкция, устройства и
др.), почистване на съоръженията, събиране,
обработване и съхраняване на получената информация при техническата експлоатация на
ВиК системите, работа с потребителите и др.
Чл. 6. (1) ВиК операторът трябва да разполага
най-малко със следната техника и оборудване,
необходими за непрекъснато предоставяне на
ВиК услуги в границата на съответната обособена територия:
1. техника и оборудване за работа на денонощна аварийна гру па за откриване и
отстраняване на аварии по ВиК системите и
съоръженията;
2. комбинирана машина за продухване и
почистване на канали и канализационни шахти;
3. превозни средства и багери за експлоатация
и поддръжка на ВиК системите и съоръженията;
4. техника и оборудване за намаляване на
водата, която не носи приходи, за откриване на
течове и за измерване на водното количество
и на налягането.
(2) Изпълнението на изискванията по ал. 1
се доказва с документи.
Чл. 7. (1) ВиК операторите трябва да поддържат 24-часова безплатна телефонна линия за
съобщаване на аварии, както и за предоставяне
на справки, информация и др.
(2) ВиК операторът трябва да поддържа
интернет страница, която:
1. да е достъпна за всички потребители на
територията на страната;
2. да предоставя своевременна информация
за всички планирани и аварийни ремонти, включително за тяхната очаквана продължителност;
3. да съдържа информация за контакт с ВиК
оператора, включително телефон, електронен
адрес и приемно време за среща с физически и
юридически лица във връзка с жалби, въпроси
и консултации;
4. да дава възможност за подаване на жалби,
молби и сигнали от физически и юридически
лица, като ги регистрира с входящ номер;
5. да дава възможност на потребителите да
извършват проверка за фактурирани ВиК услуги;
6. да съдържа друга информация, посочена
в нормативен акт.
(3) ВиК операторът трябва да разполага със
софтуерен счетоводен продукт за обработване
на данните за приходите от дейността по предоставяне на ВиК услуги.
(4) За целите на изграждането, стопанисването, поддържането, експлоатацията и предоставянето на данни при проектирането на ВиК
системите ВиК операторът трябва да създаде
и да поддържа следните регистри и системи:
1. Регистър на активи, който съдържа вида
на актива, годината на въвеждане в експлоатация, техническите параметри и др.;
2. Географска информационна система, която съдържа информация за местоположението
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на съоръженията по ВиК системите, както и
специфични технически параметри и др.;
3. Регистър на авариите, който съдържа вида
на аварията, местоположението и др.;
4. регистри, които съдържат лабораторните
изследвания за качеството на питейните и на
отпадъчните води, включително на входа и
изхода в пречиствателните станции за питейни
води и в пречиствателните станции за отпадъчни
води – дата на пробовземане, пункт, параметри,
стойност на показателите и др.;
5. Регистър на жалбите;
6. Регистър за утайките от пречиствателната
станция за отпадъчните води;
7. регистри, които съдържат резултатите от
измерваните параметри в пречиствателните
станции за питейни води и в пречиствателните
станции за отпадъчни води.
(5) Изпълнението на изискванията на ал. 1,
2 и 3 се доказва със:
1. договор с предприятие, което предоставя
телекомуникационни услуги – за изискването
по ал. 1;
2. договор с предприятие, доставчик на услуга, за поддържане на интернет страница – за
изискването по ал. 2;
3. договор с предприятие, носител на правата
върху софтуера по ал. 3, освен в случаите, когато софтуерът е собственост на ВиК оператора.
Чл. 8. (1) При извършването на други
икономически дейности ВиК операторът организира счетоводното си отчитане, така че
финансирането, предоставено за изграждане
на инфраструктура, да не може да се използва
за кръстосано субсидиране или за непряко
субсидиране на тези дейности, включително
за експлоатацията на инфраструктурата.
(2) ВиК операторът е длъжен да спазва специалните изисквания за счетоводна и регулаторна отчетност, предвидени в нормативен акт.
Раздел ІІІ
Професионални и квалификационни изисквания към персонала на ВиК оператора
Чл. 9. (1) Законните представители на юридическото лице – ВиК оператор, следва да са
лица с висше инженерно, икономическо или
юридическо образование, с образователноквалификационна степен „магистър“ и трябва
да имат:
1. най-малко 5 години професионален опит
на ръководна позиция в предприятие с основен
предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги, или
2. най-малко 5 години трудов стаж във ВиК
оператор, от които две години на ръководна
позиция.
(2) Лицата по ал. 1 се избират след проведен конкурс от едноличния собственик или от
орган, упълномощен от общото събрание на
търговското дружество.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

Чл. 10. (1) ВиК операторът трябва да разполага най-малко със следния персонал с ръководни и стопанско-административни функции:
1. главен инженер или съответното длъжностно наименование съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите,
2011 г.;
2. главен енергетик или съответното длъжностно наименование съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите,
2011 г.;
3. главен счетоводител или съответното
длъжностно наименование съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;
4. началник пречистване или съответното
длъжностно наименование съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;
5. началник на ВиК район в зависимост
от структурата на дружеството и възприетото
от ВиК оператора разделение на обособената
територия или съответното длъжностно наименование съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите, 2011 г.;
6. експерт по регулаторна и договорна дейност или съответното длъжностно наименование съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите, 2011 г. – за
дейностите по реда на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги
и договорите по реда на Закона за водите;
7. началник на язовирен/язовирни район/
райони или съответното длъжностно наименование съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. – в
зависимост от схемата на водоснабдителната
система на обслужваната обособена територия.
(2) ВиК операторът наема лицата по ал. 1
по основно трудово правоотношение.
(3) Нарушение на изискванията по ал. 1 от
ВиК оператора е налице, когато някоя от позициите остане незаета или се заема от лице,
което не отговаря на изискванията по този
раздел, за повече от 90 последователни календарни дни, но не повече от 180 календарни дни
общо за годината.
(4) Задълженията на лицата по ал. 1 се определят в длъжностните им характеристики.
Чл. 11. (1) Главният инженер на ВиК оператора трябва да е лице с висше образование по
специалност „Водоснабдяване и канализация“
и с образователно-квалификационна степен
„магистър“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да има не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността.
Чл. 12. (1) Главният енергетик на ВиК
оператора трябва да е лице с висше електроинженерно или еквивалентно образование
и с образователно-квалификационна степен
„магистър“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да има не по-малко от 3 години трудов стаж по специалността.
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Чл. 13. (1) Главният счетоводител на ВиК
оператора трябва да е лице с висше образование по специалности, свързани с икономика
или финанси, или счетоводство и контрол, или
други релевантни специалности от област на
висшето образование „Социални, стопански и
правни науки“, професионално направление
„Икономика“, образователно-квалификационна
степен „магистър“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да има най-малко
3 години професионален опит в областта на
счетоводството, вътрешния и външния одит.
Чл. 14. (1) Началник пречистване трябва да
е лице с висше образование по специалности,
свързани с водоснабдяването и канализацията
или химичното инженерство, професионални
направления „Архитектура, строителство и
геодезия“ или „Химически науки“ и с образователно-квалификационна степен „магистър“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да има най-малко
3 години трудов стаж по специалността.
Чл. 15. Началникът на район трябва да е
лице:
1. с висше инженерно образование и с
образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, както и най-малко
една година трудов стаж във ВиК оператор, или
2. със средно образование и с професионална
квалификация по професии и специалности от
области на образование „Техника“ и „Архитектура и строителство“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение и най-малко с 3 години трудов
стаж във ВиК оператор.
Чл. 16. (1) Експерт по регулаторна и договорна дейност трябва да е лице с висше инженерно,
икономическо или юридическо образование
и с образователно-квалификационна степен
,,магистър“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да има най-малко
две години трудов стаж във ВиК оператор или
две години професионален опит в предприятие
с основен предмет на дейност – предоставяне
на комунални услуги.
Чл. 17. (1) Началник на язовирен/язовирни район/райони трябва да е лице с висше
образование по специалности, свързани с
водоснабдяване и канализация, хидротехническо или хидромелиоративно строителство,
професионално направление „Архитектура,
строителство и геодезия“ и с образователноквалификационна степен ,,магистър“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да има най-малко
5 години трудов стаж по специалността.
Раздел IV
Обучения
Чл. 18. (1) Лицата по чл. 9 и 10 трябва да
актуализират и/или да разширяват професионалните си умения и да повишават квалификацията си най-малко два пъти на всеки
пет години считано от влизането в сила на
наредбата.
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(2) Всяка година считано от влизането в
сила на наредбата най-малко 5 на сто от служителите на ВиК оператора следва да преминат обучения за професионално развитие и за
повишаване на квалификацията.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и
2 се осигурява чрез включване на служителите
в подходящи програми за професионално обучение по реда на Закона за професионалното
образование и обучение и/или чрез участие в
други подходящи семинари, обучения, курсове
и програми по съответните специалности или
свързани с дейността на ВиК оператора.
(4) За обученията по ал. 3 ВиК операторът
води дневник, в който се записват наименованието на курса или семинара, неговата начална и
крайна дата, мястото на провеждане, наименованието на институцията, която го организира,
и имената на участвалите служители. ВиК
операторът съхранява и копия от издадените
на лицата документи, удостоверяващи тяхното
участие в обучения.
(5) Обученията на персонала трябва да
обхващат най-малко свързаните с дейността
на ВиК оператора настъпили промени в нормативните актове и изискванията на действащите стандарти, правилата за осигуряване на
безопасност при работа, както и обучения за
прилагането на нови технологии, строителни
продукти и материали.
Чл. 19. ВиК операторът организира и провежда вътрешни обучения на персонала, свързани с особеностите на стопанската дейност
на дружеството като доставчик на ВиК услуги.
Чл. 20. ВиК операторът изготвя програма
за повишаване квалификацията на персонала
и мотивацията на служителите.
Чл. 21. Разходите за дейностите по чл. 18 и
19, които са в обоснован размер, са признати
разходи за ВиК оператора и се включват в
цените на регулираните ВиК услуги.
Г л а в а

т р е т а

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН И ТЕКУЩ
КОНТРОЛ
Раздел I
Компетентен орган, съблюдаващ спазването
на изискванията
Чл. 22. Компетентен орган, който съблюдава
спазването и изпълнението на изискванията по
глава втора с изключение на чл. 9, е:
1. асоциацията по ВиК за съответната обособена територия – в случаите по чл. 198б, т. 2
от Закона за водите;
2. общинският съвет – в случаите по чл. 198б,
т. 3 от Закона за водите.
Раздел II
Текущ контрол за спазване на изискванията
Чл. 23. (1) Компетентният орган по чл. 22
може да извършва планови и извънредни
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проверки за изпълнението на изискванията по
глава втора.
(2) Плановите проверки по ал. 1 се извършват веднъж годишно, не по-късно от 30 март
на следващата година, и резултатите от тях се
включват в годишния отчет на органа по чл. 22.
(3) Извънредните проверки по ал. 1 се извършват по инициатива и с решение на компетентния орган по чл. 22 или са следствие на
сигнал от потребителите, обслужвани от съответния ВиК оператор, Комисията за енергийно
и водно регулиране, други държавни органи или
органи на местното самоуправление.
(4) ВиК операторът следва в 30-дневен срок
да уведоми компетентния орган по чл. 22, когато престане да отговоря на изисквания по
глава втора, както и за промени в персонала
по чл. 9 и 10. Към уведомлението се прилагат
съответните документи, удостоверяващи настъпилите промени.
(5) ВиК операторът е длъжен да подава
към компетентния орган по чл. 22 актуална
информация за изпълнението на изискванията
по глава втора за всяка календарна година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. ,,Асоциация по ВиК“ е асоциация по
ВиК по смисъла на чл. 198в, ал. 1 от Закона
за водите.
2. „ВиК оператор“ е ВиК оператор по смисъла на чл. 198о, ал. 5 от Закона за водите.
3. „ВиК услуги“ са водоснабдителни и канализационни услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2
от Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги.
4. „Комунални услуги“ са ВиК услуги и
услугите по производството, преобразуването,
преноса, съхранението, разпределението, доставката и снабдяването с електрическа енергия,
топлинна енергия или природен газ.
5. „Обособена територия“ е обособена територия по смисъла на чл. 198а от Закона за
водите.
6. „Професионален опит“ е трудов стаж или
осигурителен стаж по договор по чл. 141, ал. 7,
чл. 241, ал. 6 или чл. 244, ал. 7 от Търговския
закон. Като доказателство за професионален
опит с осигурителен стаж се изискват референции от съответния управляващ орган за
дейността на лицето.
7. „Ръководна позиция“ включва длъжностите „управител“, „заместник-управител“,
„директор“, „изпълнителен директор“, „главен
инженер“, „главен енергетик“, „главен счетоводител“, „началник на отдел/екип“ или друго
съотносимо длъжностно наименование съгласно Националната класификация на професиите
и длъжностите, 2011 г., в посочените сфери.
8. „Други икономически дейности“ са всички
дейности, които не са забранени от законодателството на Република България, но са различни
от регулираните от Комисията за енергийно и
водно регулиране.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 198о, ал. 7 и 8 от Закона за водите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. (1) ВиК операторите трябва да изпълнят
изискванията по глава втора с изключение на
чл. 7, ал. 4 и чл. 8 в срок до 31 декември 2019 г.
(2) Лицата, които към датата на обнародване
на наредбата заемат длъжностите по чл. 10,
ал. 1, т. 1, 4 и 7 и не отговарят на изискванията
съответно по чл. 11, 14 и 17, могат да продължат
да заемат тези длъжности за максимален срок
10 години считано от датата на обнародване
на наредбата.
§ 5. Длъжностите, изброени в чл. 10, са
задължителни при наличие на съответната
дейност на ВиК оператора.
§ 6. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството дава указания по прилагането на наредбата.
682

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за придобиване и взаимно обслужване (USBU-01) между Министерството на отбраната
на Република България и Министерството на
отбраната на Съединените американски щати
(Одобрено с извлечение от Протокол № 41 от
23 септември 1999 г. на Министерския съвет.
В сила от 21 февруари 2001 г.)
Преамбюл
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Съединените американски щати, наричани подолу „Страни“, в желанието си да спомогнат
за повишаването на оперативната съвместимост, боеготовност и ефективност на своите
въоръжени сили чрез разширяване на тиловото
сътрудничество, се споразумяха за следното:
Член I. Цел
Настоящото Споразумение има за цел да
установи основните условия и процедури за
улесняване на взаимното предоставяне на
тилово осигуряване, доставки и услуги според
определението на това понятие в Член III на
настоящото Споразумение.
Член II. Обхват
1. Настоящото Споразумение има за цел
улесняване на взаимното тилово осигуряване
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между Страните по споразумението, което
да се използва преимуществено по време на
съвместни учения, обучение, разгръщане на
силите, военни операции или други съвместни
прояви, както и за непредвидени обстоятелства
или спешни случаи, при които е възможно при
една от Страните да възникне необходимост от
тилово осигуряване, доставки и услуги.
2. Настоящото Споразумение се прилага
при взаимното предоставяне на тилово осигуряване, доставки и услуги на въоръжените
сили на едната Страна по споразумението от
другата Страна в замяна или на заплащане в
брой, или на ответно предоставяне на тилово
осигуряване, доставки и услуги на въоръжените
сили на другата Страна.
3. Сделките в изпълнение на настоящото
Споразумение и всички допълнителни споразумения по неговото изпълнение зависят от
наличието на заделени средства за подобни цели
и ограниченията по сделките, установени от
американското и българското законодателство.
4. Следното оборудване не подлежи на
предоставяне по настоящото Споразумение и
изрично не фигурира в неговия обхват:
а. оръжейни системи;
б. значимо основно оборудване (с изключение на отдаването под наем или заемането
на превозни средства с общо предназначение
или друго несмъртоносно военно оборудване,
което не е обозначено като значимо военно
оборудване в Списъка на боеприпасите на
Съединените щати);
в. комплекти резервни части и части за
подмяна, свързани с експлоатацията на основно
оборудване, отразено в американски таблици
за определяне на отпуснатите количества и
тяхното разпределение, таблици за организация и оборудване и аналогичните български
документи.
5. Неподлежащи на прехвърляне нито от
едната, нито от другата Страна по споразумението са всички стоки, чието прехвърляне
е забранено по силата на съответните национални законодателства. Сред стоките, които
не подлежат на прехвърляне по силата на законодателството на Съединените американски
щати, фигурират следните:
а. управляеми ракети;
б. морски мини и торпеда;
в. ядрени боеприпаси и съпровождащите
ги бойни глави, части от бойни глави, снаряди
и учебни боеприпаси;
г. пиропатрони и части за катапултни
системи;
д. диполни отражатели и устройствата за
тяхното изстрелване;
е. комплекти за управление на бомби или
други управляеми боеприпаси;
ж. химически бойни вещества (различни
от химикалите, използвани за контролиране
на безредици);
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з. изходни, вторични или специални ядрени
вещества или всякакви други вещества, артикули, данни или предмети, чието прехвърляне
се извършва по Закона за атомната енергия от
1954 г. (Том 42, „Кодекс на Съединените щати“,
Раздел 2011, и по-нататък).
Член III. Определения
За целите на настоящото Споразумение,
както и за всички допълнителни споразумения,
сключени на негова основа, важат следните
определения:
а. Тилово осигуряване, доставки и услуги.
Храна, вода, квартира, транспорт (включително
и въздушен), бензин, масла, смазочни масла,
облекло, комуникационни услуги, медицински
услуги, боеприпаси, съдействие при изграждане на войскови райони (и строителството,
необходимо във връзка с подобно съдействие),
складови услуги, използване на съоръжения,
учебни услуги, резервни части и компоненти,
ремонтни услуги и поддръжка, калибрационни
услуги и пристанищни услуги. В това понятие
също така са застъпени временната употреба
на превозни средства с общо предназначение
и други видове военно оборудване, което не
е обозначено като значимо в Списъка на боеприпасите на Съединените американски щати.
б. Допълнително споразумение. Писмено
допълващо споразумение, свързано с конкретна придобивка и/или прехвърляне на тилово
осигуряване, доставки и услуги, в което са
изложени допълнителни характеристики и
условия, които подробно определят и прилагат
това Споразумение.
в. Заявка. Писмена молба в предварително
определен формат и подписана от упълномощено лице за предоставяне на конкретно
тилово осигуряване, доставки и услуги според
клаузите на настоящото Споразумение и всяко
допълнително споразумение по прилагането му.
г. Фактура. Документ от Страната доставчик, с който се изисква възстановяване на
разходите или плащане за конкретно тилово
осигуряване, доставки и услуги, предоставени
според настоящото Споразумение и всички
приложими допълнителни споразумения.
д. Сделка. Продажба (независимо дали е
срещу заплащане във валута, замяна в натура
или размяна на доставки или услуги на същата
стойност), отдаване под наем или по друг начин
временно предоставяне на тилово осигуряване,
доставки и услуги според условията на настоящото Споразумение.
е. Плащане в брой. Възмездна сделка,
извършена по настоящото Споразумение,
при която Страната заявител заплаща в брой
предоставеното тилово осигуряване, доставки
и услуги в предварително договорена валута
чрез електронен банков трансфер, банков чек
или запис на заповед или друг еквивалентен
начин на разплащане.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

ж. Замяна в натура. Размяна, извършена
според настоящото Споразумение, при която
Страната заявител предоставя в замяна на
полученото тилово осигуряване, доставки или
услуги същото или подобно по характер тилово
осигуряване, доставки и услуги.
з. Размяна на еднаква стойност. Размяна,
извършена според настоящото Споразумение,
при която Страната заявител заменя тиловото
осигуряване, доставките и услугите, които е
получила, с тилово осигуряване, доставки или
услуги на същата парична стойност.
и. Списък на боеприпасите на Съединените
щати. Стоки и услуги в областта на отбраната,
които са обозначени от президента на САЩ
по Закона за контрол върху износа на оръжие
като подлежащи на вносно износен контрол.
Списъкът на боеприпасите на Съединените щати
е публикуван в Част 121 на Том 22 на Американския кодекс на Федералните разпоредби.
Член IV. Права и задължения на страните
1. Всяка Страна по това Споразумение се
задължава да направи всичко възможно в
съответствие с националните си приоритети
да удовлетвори молбите на другата Страна за
тилово осигуряване, доставки и услуги.
2. Заявките могат да се подават или приемат
единствено от Лицата за контакт от Страните
по споразумението, посочени в Приложения от
Б до Н на настоящото Споразумение. Когато
въоръжените сили на Република България се
нуждаят от тилово осигуряване, доставки или
услуги извън областта, за която отговаря Европейското командване на САЩ, те могат да
подават заявки пряко до лицето за контакт, което познават, или могат да потърсят съдействие
от Главния щаб на Европейското командване
на САЩ или подчиненото му командване за
заявки до упълномощен орган, който не спада
към Европейското командване.
3. Допълнителните споразумения по настоящото Споразумение могат да се договарят
от името на Министерството на отбраната на
Съединените американски щати от Главния
щаб на Европейското командване на САЩ,
другите щабове на Обединеното командване
на САЩ или техните подчинени щабове. Допълнителните споразумения по настоящото
Споразумение от името на Министерството
на отбраната на Република България се договарят от Дирекция „Управление на доставките“ – МО. В допълнителните споразумения
трябва да бъдат посочени имената на Лицата
за контакт и техните конкретни пълномощия
или ограничения.
4. Преди да представи писмена заявка,
Страната заявител се задължава първоначално
да се свърже с лицето за контакт на Страната
доставчик по телефона, чрез факс или електронна поща, за да се уточни наличността,
цената и предпочитаният начин на плащане
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за желаните материали или услуги. В заявките
трябва да са отбелязани всички данни по Приложение А, както и всички останали условия,
които са необходими за осъществяване на
сделката. Инструкциите за попълване, както и
стандартен формуляр за заявка представляват
Приложение О на това Споразумение. Номерът
на настоящото Споразумение US-BU-01 трябва
да фигурира върху всички заявки и свързаната
с тях кореспонденция.
5. Страната заявител отговаря за:
а. Организиране на получаването и транспортирането на заявените стоки. Страната
доставчик се задължава да уведоми Страната
заявител за времето и мястото, където стоките
ще могат да се получат, и при необходимост
съдейства при натоварването на доставките в
превозното средство.
б. Митническото освобождаване и уреждането на други въпроси във връзка със съответните национални митнически разпоредби.
6. На своя територия Страната доставчик
ще положи всички усилия да подпомогне Страната заявител за получаване на необходимите
митнически документи.
7. Лицето получател на доставките или услугите от името на Страната заявител подписва
стандартен формуляр за заявка (Приложение
О) в Блок 20 в потвърждение на приемането.
В случай на липса на стандартен формуляр лицето получател на доставките подписва всички
други приложени транспортни документи или
квитанции, които му се предлагат в замяна, на
мястото на издаването на Страната доставчик.
Номерът на настоящото Споразумение USBU-01 трябва да фигурира върху всички документи по приемането, за което следят както
Страната доставчик, която ги издава, така и
лицето, което получава доставките. Страната
доставчик се задължава да изпрати копия на
всички подписани документи по приемането
на Страната заявител с фактура за плащане.
8. Тиловото осигуряване, стоките и услугите,
получени по силата на настоящото Споразумение, няма да се прехвърлят повторно било то
временно, или за постоянно на друга страна
освен на силите на Страната заявител без
предварителното писмено съгласие на Страната доставчик.
Член V. Способи за разплащане
1. За всеки вид тилово осигуряване, доставки
и услуги, заявени по настоящото Споразумение,
Страните се споразумяват за разплащане или
в брой, или за еднаква парична стойност. И
двете страни ще съхраняват документацията за
всички извършени преводи. Страната заявител
се задължава да плати на Страната доставчик
според условията, изложени или в параграф 1а,
или в параграф 1б, както следва:
а. Разплащане. Страната доставчик по
споразумението се задължава да представи
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фактури на Страната заявител след предоставянето на тилово осигуряване, доставки или
услуги. Фактурите трябва да бъдат придружени
от необходимата съпътстваща документация и
трябва да бъдат платени в рамките на 30 дни
от датата на попълване. При определянето на
цената Страните по споразумението спазват
следните принципи:
(1) В случаите, когато стоката или услугата за Страната заявител е придобита от
фирмите снабдителки, използвани от Страната
доставчик, цената не трябва да бъде по-неизгодна от цената, предложена на въоръжените сили
от фирмите снабдителки на Страната доставчик
за еднакви стоки или услуги, като се изключат
всички суми, които се приспадат по Член VI на
настоящото Споразумение. При определянето
на цената може да настъпят разлики, дължащи
се на графика за доставка, мястото на доставка
и други подобни съображения.
(2) В случаите на доставка от собствените си ресурси Страната доставчик се
задължава да представи същата цена, която
предлага на собствените си въоръжени сили
за същото тилово осигуряване, стоки и услуги,
считано от датата на приемане на заявката,
като се изключат сумите, които се приспадат
по Член VI на настоящото Споразумение, ако
такива се предвиждат. Тази цена няма да бъде
по-ниска от разходите на Страната доставчик
за възстановяване на предоставените стоки
или услуги. При всички случаи, когато цената
не е определена или няма цена, приложима
към собствените въоръжени сили, Страните
предварително се споразумяват за цена, като
се изключат сумите, които са преклудирани
според реципрочните принципи на определяне
на цените.
б. Размяна. Страната заявител се задължава да заплати чрез предоставяне на Страната
доставчик на тилово осигуряване, доставки и
услуги, за които Страните са се споразумели да
бъдат на еднаква парична стойност с тиловото
осигуряване, доставките и услугите, предоставени или извършени от Страната доставчик.
Ако Страната заявител не извърши размяната
в рамките на договорения за това срок, който
не може да надхвърля една (1) година от датата
на първоначалната сделка, то тогава размяната
започва да се счита разплащане и се определя
от принципите, посочени в параграф 1а. В такъв
случай цената се определя, като се използва
действителната или приблизителна цена, приложима на датата, когато иначе е трябвало да
бъде извършено плащането. Размените биват
размени в натура (РВН) или размени на еднаква
стойност (РЕС).
в. Определяне на цената или стойността.
В съответствие с принципите за определяне на
цените се прилагат следните разпоредби при
определяне на цена или стойност: Определената цена за материалната част по инвентар
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ще бъде цената, която фигурира в инвентарния
списък на Страната доставчик. При липса на
подобен списък цената ще бъде такава, че да
възстанови действително извършените разходи.
Цената за новопридобити стоки ще бъде същата
цена, която се плаща на фирма снабдителка
или търговец от Страната доставчик. Цената
за поправка на място или за предоставени технически услуги ще бъде съответната цена на
Страната доставчик, а ако няма такава, цената
ще се базира на преките разходи, свързани с
извършването на услугите, например цените
по инвентарния списък при снабдяването или
заплащане разходите за труд. Цената за услуги, извършени от военен персонал или щатни
държавни служители на Страните по време на
командировка, ще се базират на натрупаните
разходи, например командировъчни и транспорт, както и разходите за заплати на цивилни
служители. Ако между страните съществува
споразумение за данъчно освобождаване, договорените цени няма да включват данъците
и митата, от които Страната заявител е освободена според подобни споразумения. При
молба Страните се споразумяват да осигурят
информация, достатъчна да докаже, че се спазват принципите, валидни за двете страни при
определянето на цените, и че в цените не са
включени разходи, от които те са освободени.
г. Начини на плащане. За валидни се
приемат следните начини на плащане:
(1) Плащане в брой (ПВБ). Плащането
ще се извършва в американски долари, в друга
конвертируема валута или според договореностите при заявката.
(2) Размяна в натура (РВН). Когато РВН
се използва като начин на плащане, Страната
заявител се задължава да възстанови стоките
в същото състояние и отговарящи на същата
конфигурация като стоките, осигурени от
Страната доставчик, или при споразумение
в по-нова конфигурация, в рамките на една
година след получаването. Страната заявител
отговаря за обратния транспорт и доставка на
мястото, определено от Страната доставчик.
Ако Страната заявител не възстанови или върне
стоките в рамките на една година, начинът на
плащане става ПВБ.
(3) Размяна на еднаква стойност (РЕС).
Доколкото е възможно, когато РЕС е желаният
начин на плащане и преди да се осигури исканото съдействие, и двете Страни по споразумението постигат съгласие относно приетите
за плащане стоки и услуги и тяхната стойност.
Ако Страната заявител не осигури договорените доставки и услуги на Страната доставчик
в рамките на една година от първоначалната
сделка, начинът на плащане става ПВБ.
2. Когато за цената не е достигната договореност предварително, в заявката, по която
предстои договаряне на крайна цена, се установяват границите на отговорност на Страната
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заявител на тилово осигуряване, стоки и услуги.
Страните се задължават незабавно да влязат
в преговори с цел определяне на крайна цена.
3. С изключение на ПВБ всички неплатени
сметки на Страните в резултат на извършени
сделки по тилово осигуряване, доставки и услуги
в изпълнение на настоящото Споразумение се
плащат не по-късно от дванадесет (12) месеца
след датата на първоначалната сделка.
4. Лицата за контакт за плащанията и
вземанията за всяка Страна са посочени в
приложенията към настоящото Споразумение.
5. Настоящото Споразумение няма да служи
като основание за повишено таксуване при
предоставяне на тилово осигуряване, доставки
и услуги, ако подобно тилово осигуряване, доставки и услуги са безплатни или са по-евтини
според условията на друго Споразумение между
двете Страни.
Член VI. Невключени разходи
Ако са налице споразумения за данъчни и
митнически облекчения, приложими за придобиването на материали, услуги, доставки и
оборудване от Страната заявител, то същите
важат и за тиловото осигуряване, доставките и услугите, предоставени по настоящото
Споразумение. Страните ще си сътрудничат
за осигуряване на документите, необходими
за предоставяне на данъчни и митнически
облекчения. Страната доставчик се задължава
да информира Страната заявител дали в представената цена за тилово осигуряване, доставки
и услуги са включени данъци или мита, които
Страната доставчик не може да възстанови. В
такива случаи в цената, платена от Страната
заявител, се включват само онези данъци или
мита, които не са възстановими от Страната
доставчик.
Член VII. Тълкуване, изменение и защита
на информацията
1. Всички разногласия във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение, както и всички допълнителни
договорености за неговото прилагане или
сделки, извършени по силата му, се разрешават
посредством консултации между Страните,
без да се отнасят до международен съд или
трета страна.
2. Всяка от Страните по Споразумението
може по всяко време да поиска изменение на
настоящото Споразумение с писмено предизвестие от деветдесет (90) дни до другата Страна.
В случай на такава молба двете Страни се
задължават своевременно да влязат в преговори. Настоящото Споразумение може да бъде
допълвано единствено с писмено съгласие на
Страните. Измененията в Приложения Б до
Н, посочващи Лицата за контакт, могат да се
извършват от Страните, без да е необходимо
формално изменение на настоящото Споразумение.
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3. Секретната информация и материалите,
предоставени или създадени по силата на настоящото Споразумение, подлежат на защита
в съответствие със Споразумението за защита
на военната информация между правителството на Съединените щати и правителството на
Република България от 1 февруари 1995 г.
Член VIII. Влизане в сила и прекратяване
Настоящото Споразумение, състоящо се
от Преамбюл, Членове I – VIII и Приложения А – О, влиза в сила от датата на полагане
на последния подпис. То се сключва за период
от десет години и ще бъде автоматично продължавано всяка следваща година, освен ако
не бъде прекратено. Всяка от Страните по
Споразумението може да го прекрати по всяко
време, като отправи писмено предизвестие за
това свое намерение до другата Страна наймалко сто и осемдесет (180) дни предварително.
Независимо от прекратяването на настоящото
Споразумение всички парични задължения,
възникнали по силата на неговите разпоредби, остават в сила до тяхното погасяване от
отговорната за това Страна.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени от съответните си
правителства, подписаха това Споразумение.
Съставено в два еднообразни екземпляра на
английски език и български език, като двата
текста имат еднаква сила.
За Министерството
на отбраната
на Република България:
генерал-майор
Орлин Маринчев,
заместник-началник на
Генералния щаб
на Българската армия
по ресурсите

За Министерството
на отбраната
на Съединените
американски щати:
бригаден генерал
Елизабет А. Херъл,
директор по
логистиката и
помощното
осигуряване в
Пач Баракс, Германия

ПРИЛОЖЕНИЕ А
МИНИМАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЪЩЕСТВЕНИ ДАННИ
1) Допълнителни разпоредби или допълнително
Споразумение
2) Дата на заявката
3) Обозначение и адрес на службата, на която
се издават документите
4) Изброяване по списък на инвентарните
номера на артикулите, в случай че съществуват
5) Количество и описание на заявените материали/услуги
6) Предоставено количество
7) Мерна единица
8) Цена на артикула във валутата на страната,
която издава документите
9) Предоставеното количество (6), умножено
по цената на артикула (8)
10) Валута на страната, издаваща документите
11) Общо количество на заявката, изразено
във валутата на страната, издаваща документите
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12) Име (написано с печатни букви или напечатано), подпис и длъжност на упълномощения
представител на страната заявител
13) Страна, извършваща превода на парите
14) Обозначение и адрес на службата, която
получава паричния превод
15) Подпис на заявителя, с който се потвърждава
получаването на услуга или доставки по заявката
или отделен допълнителен документ
16) Номер на заявката
17) Организация заявител
18) Организация изпълнител
19) Вид на сделката
20) Номер на сметката или удостоверяване на
наличността на средства, когато са приложими
при процедурите на Страните
21) Дата и място на първоначалното прехвърляне; в случай на размяна – срок за размяната,
включително място и време на прехвърлянето
22) Име, подпис и длъжност на упълномощеното длъжностно лице по приемането
23) Допълнителни специални изисквания при
наличие, като транспорт, опаковане и т.н.
24) Ограничение на правителствената отговорност
25) Име, подпис, дата и длъжност на официалното лице на Страната доставчик, която извършва
доставките или услугите.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА
ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Дирекция „Управление на доставките“ – МО,
е отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
А. Поделение: Дирекция „Управление на доставките“ – МО.
Б. Телефон: ++359/2/92 20 640; ++359/2/987
77 81; тел/факс: ++359/2/951 51 69.
В. 24-часов телефон-факс/телефон за контакт
след работно време: ++359/2/951 51 69.
Г. Факс: ++359/2/951 51 69.
Д. Адрес за кореспонденция: България, София
1000, ул. В. Левски № 3.
Агенция, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване, доставки и услуги, е Дирекция
„Планиране и управление на бюджета“ – МО:
А. Поделение: Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МО.
Б. Телефон: ++359/2/92 20 500; ++359/2/980
50 85.
В. Факс: ++359/2/987 96 93; ++359/2/954 9372.
Г. Адрес за кореспонденция: България, София
1000, ул. В. Левски № 3.
Д. 24-часов телефон/телефон за контакт след
работно време: ++359/2/954 9372.
А. Поделение: Главно управление „Материално-техническо и медицинско осигуряване“ – ГЩ
на БА.
Б. Телефон: ++359/2/930 24 11; ++359/2/930
31 88.
В. Факс: ++359/2/954 9372; ++359/2/987 96 93.
Г. Адрес за кореспонденция: България, София
1000, ул. В. Левски № 3.
Д. 24-часов телефон/телефон за контакт след
работно време: ++359/2/987 96 93.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ЕВРОПЕЙСКОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ
За контакт за даването и приемането на заявки по настоящото допълнително споразумение служи
Съвместният център по тилови операции при ECJ4:
А. Поделение: HQ USEUCOM-ECJ4
Б. Телефон: 49-711-680-7499 или 4580
В. Факс: 49-711-680–5090
Г. Адрес за съобщения: USCINCEUR VAIHINGEN GE//ECJ4-JLOC//
Д. Адрес за кореспонденция:
HQ USEUCOM
ECJ4-JLOC
Unit 30400, Box 1000
APO AE 09128
Агенцията на Европейското командване, отговаряща за плащанията и събиранията към това допълнително споразумение, е Ревизорът:
А. Поделение: HQ USEUCOM-ECCM
Б. Телефон: 49-711-680-5119 или 7105
В. Факс: 49-711-680-5370
Г. Адрес за съобщения: USCINCEUR VAIHINGEN GE//ECCM//
Д. Адрес за кореспонденция:
HQ USEUCOM-ECCM
Unit 30400, Box: 1000
APO AE 09128
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПРИ ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА САЩ В ЕВРОПА
ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Агенцията на Главния щаб на Военновъздушните сили на САЩ в Европа за одобрение, подаване
и приемане на заявки по това допълнително споразумение е Главен щаб на ВВС на САЩ в Европа,
Тилови планове и програми, Клон по международно тилово осигуряване:
А. Поделение: HQ USAFE/LGXI
Б. Телефон: 49-6371-47-7467
В. Факс: 49-6371-47-2719
Г. Адрес за съобщения: HQ USAFE R AMSTEIN AB GE//LGXI//
Д. Адрес за кореспонденция:
Военен:
Обикновен:
HQ USAFE/LGXI
HQ USAFE/LGXI
Unit 3050, Box 105
Gebaude 526 Zimmer 103c
APO AE 0909-0105
66877 Ramstein, Germany
Агенцията, отговаряща за плащанията и вземанията по това допълнително споразумение, е 26-и
Регионален счетоводен и финансова ескадрила, Финансови услуги:
А. Поделение: 26 AFS/R AFF
Б. Телефон: 49-6371-47-6164/7728
В. Факс: 49-6371-47-7678
Г. Адрес за съобщения: 26 AFS R AMSTEIN AB GE//R AFFA//
Д. Адрес за кореспонденция:
26 AFS/R AFF Regional Accounting Office
Building 2108 Lawn Avenue
66877 Ramstein, Germany
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ НА САЩ В ЕВРОПА
А. За одобрението, изпълнението и даването на заявки за цялостно осигуряване, доставки и услуги:
1. Поделение/Адрес:
HQ USAREUR/7A
ATTN: AEAGF, Unit 29351
APO AE 09014
Roemerstr. 168
69126 Heidelberg GERMANY
2. Телефон: 49-6221-57-6363 или 6242
3. Факс: +49-6221-57-6485
DSN 370-6485
4. Адрес за съобщения: CINCUSAREUR HEIDELBERG GE//AEAGF//
5. EMAIL: plummerw@hq.hqusareur.army.mil
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Б. Платежна служба:
1. Поделение/адрес:
Commander, Defense Finance and Accounting Service-Europe
ATTN: DFAS/R AOSI
GEB 3211
Kleber Kaserne
Mannheimerstr
65657, Kaiserslautern GERMANY
2. Телефон: +49-631-411-8231/7519
DSN 483-8231/7519
3. Факс: +49-631-413-4420
DSN 484-4420 (Address to Chief, SOFAOB)
4. Адрес за съобщения: DFAS EUROPE K AISERSLAUTERN GE // MSP //
5. EMAIL: DGK-ACSA.SOF@DFAS.MIL
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ЛИЦА ЗА ВРЪЗКА ВЪВ ФЛОТАТА НА САЩ В ЕВРОПА
ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Агенцията на Флотата на САЩ в Европа, отговаряща за одобрението, подаването и приемането
на заявки, е:
А. Поделение: CINCUSNAVEUR (N42)
Б. Телефон: 44-171-514-4351
В. Факс: 44-171-514-4562
Г. Адрес за съобщения: CINCUSNAVEUR LONDON UK//N42/N4/015//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
(Военен)
(Обикновен)
		
CINCUSNAVEUR (N42)
CINCUSNAVEUR(N42)
		
PSC 802, Box 8
7 North Audley Street
		
FPO AE 09499-0153
London UK W1Y 2AL
Агенцията на Флотата на САЩ в Европа, отговаряща за събирането на вземанията и реализирането на плащанията за тилово осигуряване, доставки и услуги, е:
А. Поделение: Comptroller (015)
Б. Телефон: 44-171-514-4316
В. Факс: 44-171-514-4209
Г. Адрес за съобщения: CINCUSNAVEUR//015//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
CINCUSNAVEUR (015)
		
PSC 802, Box 63
		
FPO AE 09499-0153
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА МОРСКАТА ПЕХОТА НА САЩ В ЕВРОПА
ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Агенцията на Главния щаб на Морската пехота на САЩ в Европа, отговаряща за одобрението,
подаването и приемането на заявки по това допълнително споразумение, е:
А. Поделение: HQ MARFOREUR/G4
Б. Телефон: 49-7031-15-438
В. Факс: 49-7031-15-519
Г. Адрес за съобщения: HQ MARFOREUR BOEBLINGEN GE//G4//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
Commanding Officer
		
Headquarters Marine Forces Europe
		
Panzer Kaserne
		
APO AE 09046
Агенцията на Главния щаб на Морската пехота на САЩ в Европа, отговаряща за плащанията и
вземанията към това допълнително споразумение, е:
А. Поделение: HQ MARFOREUR/G4
Б. Телефон: 49-7031-15-438
В. Факс: 49-7031-15-519
Г. Адрес за съобщения: HQ MARFOREUR BOEBLNGEN GE//G4//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
Commanding Officer
		
Headquarters Marine Forces Europe
		
Panzer Kaserne
		
APO AE 09046
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА АМЕРИКАНСКОТО КОМАНДВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ В ЕВРОПА
Заявки и финансови задължения
Агенцията на Главния щаб на Американското командване за специални операции в Европа, отговаряща за одобрението, подаването и приемането на заявки по това допълнително споразумение, е:
А. Поделение: SOCEUR/J4
Б. Телефон: 49-711-680-5250
В. Факс: 49-711-680-577
Г. Адрес за съобщения: COMSOCEUR VAIHINGEN GE//J4//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
HQ USEUCOM
		
SOCEUR/SOJ4
		
Unit 30400, Box 1000
		
APO AE 09128
Агенцията на Главния щаб на Американското командване за специални операции в Европа, отговаряща за плащанията и вземанията към това допълнително споразумение, е:
А. Поделение: SOCEUR/J1
Б. Телефон: 49-711-680-5213
В. Факс: 49-711-5771
Г. Адрес за съобщения: COMSOCEUR VAIHINGEN GE//SOJ1//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
HQ USEUCOM
		
SOCEUR/SOJ4
		
Unit 30400, Box 1000, APO AE 09128
ПРИЛОЖЕНИЕ И
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ОБЕДИНЕНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ
Лицата за контакт в Главния щаб на Обединеното командване на САЩ за координирано подаване и приемане на заявки по допълнителни разпоредби са подразделението „Планове, програми и
политика“ на J4:
А. Поделение: USACOM-J4PPP
Б. Телефон: (757) 836-5199 или 6318
В. Факс: (757) 836-5937
Г. Адрес за съобщения: CINCUSACOM NORFOLK VA//J4PPP//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
Commander in Chief
		
U.S. Joint Forces Command (J4PPP)
		
1562 Mitscher Avenue Suite 200
		
Norfolk, VA 23551-2488
Агенцията на Атлантическото командване на САЩ, отговаряща за плащанията и вземанията към
допълнителни разпоредби, е Ревизорът:
А. Поделение: USJFOM J8F
Б. Телефон: (757) 836-6639 или 6640
В. Факс: (757) 836-6648
Г. Адрес за съобщения: CINCUSJFCOM NORFOLK VA//J8F//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
Commander in Chief
		
U.S. Joint Forces Command (J8F)
		
1562 Mitscher Avenue Suite 200
		
Norfolk, VA 23551-2488
Агенцията на Обединеното командване на САЩ, отговаряща за правните въпроси, е J02L:
А. Поделение: USJFCOM J02L
Б. Телефон: (757) 836-6416 или 6414
В. Факс: (757) 836-5959
Г. Адрес за съобщения: CINCUSJFCOM NORFOLK VA//J02L//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
Commander in Chief
		
U.S. Joint Forces Command (J02L)
		
1562 Mitscher Avenue Suite 200
		
Norfolk, VA 23551-2488
Обединеното командване на САЩ има четири подчинени командвания. Лицата за контакт за
подаване и приемане на заявки по допълнителни разпоредби и за плащане на сметки са изброени
по-надолу:
Щаб АСС (Военновъздушни сили):
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Боен състав (подаване на заявки)
Телефон: (757)
Факс: Обадете се за номера
2. Боен състав (плащане на сметки)
Телефон: (757)
Факс: Обадете се за номера
Адрес за кореспонденция:
		
Headquarters Air Combat Command
		
Langley AFB, VA 23665-5000
Адрес за съобщения:
HQ ACC LANGLEY AFB VA// BSD//
CINCLANTFLT (ВМС):
1. N413 (подаване на заявки)		
Телефон: (757)
		
Факс: 836-3772
2. N02F (плащане на сметки)		
Телефон: (757)
		
Факс: 836-6987
Адрес за кореспонденция:
Commander in Chief U.S. Atlantic Fleet (Code N413 or N02F)
		
1562 Mitscher Ave Suite 250
		
Norfolk VA 23551-2487
Адрес за съобщения: CINCLANTFLT NORFOLK VA//N413 or N02F//
MARFORLANT (Корпус морска пехота):
1. G4A (подаване на заявки)		
Телефон: (757)
		
Факс: 836-1678
2. G8 (плащане на сметки)		
Телефон: (757)
		
Факс: 836-1753
Адрес за кореспонденция:
U.S. Marine Corps Forces Atlantic (Code G4A or G8)
		
1468 Ingram St.
		
Norfolk VA 13551
Адрес за съобщения: COMMARFORLANT//G4 or G8//
FORSCOM (Сухопътни войски):
1. AFLG-POT (подаване на заявки)
Телефон: (404)
		
Факс: 367-5685
2. AFRM-RI-O (плащане на сметки)
Телефон: (404)
		
Факс: 367-6564
Адрес за кореспонденция:
Headquarters Forces Command (Code AFLG-POT or AFRM-RI-O)
		
1777 Hardee Ave.
		
Ft McPherson, GA 30330-1062
Адрес за съобщения: CDRFORSCOM FT MCPHERSON GA//AFLG-POT or
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764-3839
764-3839

836-3789
836-6929

836-1690
836-1582 or 1583

464-5636
464-5460 или 6213

AFRM-RI-O

ПРИЛОЖЕНИЕ К
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ГЛАВНОКОМАНДВАЩИЯ АМЕРИК АНСКОТО ТИХООКЕАНСКО
КОМАНДВАНЕ
Лицата за контакт на Главнокомандващия Американското Тихоокеанско командване за координирано подаване и приемане на заявки по това допълнително споразумение са J45 – Подразделението
по помощно осигуряване и международно тилово осигуряване:
А. Поделение: HQ USCINCPAC-J45
Б. Телефон: (808) 477-0952
В. Факс: (808) 477-0944;
Г. Електронни съобщения: e-mail: andersrl@hq.pacom.mil
Д. Адрес за съобщения: USCINCPAC HONOLULU HI//J45//
Е. Адрес за кореспонденция:
		
USCINCPAC
		
Attn: J45
		
Box 64020
		
Camp H. M. Smith, HI 96861-4020
Лицето за контакт на Главнокомандващия Американското Тихоокеанско командване, отговарящо
за плащанията и вземанията към това допълнително споразумение, е Ревизорът:
А. Поделение: HQ USCINCPAC-J05
Б. Телефон: (808) 477-6680
В. Факс: (808) 477-0535
Г. Адрес за съобщения: USCINCPAC HONOLULU HI//J05//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
USCINCPAC
		
Attn: J05
		
Box 64037
		
Camp H. M. Smith, HI 96861-4037
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ЦЕНТРАЛНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ
Лицата за контакт в Централното командване на САЩ за координирано подаване и приемане на
заявки по това допълнително споразумение са USCENTCOM J4/7-PROGR AMS DIVISION:
А. Поделение: CCJ4/7-RHNS
Б. Тел.: 813-828-6420/6421
В. Факс: 813-828-6186
Г. Адрес за съобщения: USCENTCOM//J4/HNS//
Д. Адрес за кореспонденция: USCENTCOM
		
ATTN: CCJ4/7 PROGR AMS DIV
		
7115 South Boundary Boulevard
		
MacDill AFB, FL 33621-5101
Агенцията на Централното командване на САЩ, отговорна за плащанията и вземанията към това
допълнително споразумение, е Ревизорът на Централното командване на САЩ:
А. Поделение: СССО
Б. Тел.: 813-828-6426/6425
В. Факс: 813-828-4218
Г. Адрес за съобщения: USCENTCOM//CCCO//
Д. Адрес за кореспонденция: USCENTCOM
		
ATTN: CCCO
		
7115 South Boundary Blv, MacDill AFB, FL 33621-5101
Щабове, 3 американска армия/Централно командване на ВС на САЩ (USARCENT)
Лицето за контакт на USARCENT, отговорно за одобрение, подаване и приемане на заявки, е G-4,
управление за тилова поддръжка.
А. Поделение: Third US Army, G-4
Б. Тел.: 404-464-2927
В. Факс: 404-464-2445
Г. Адрес за съобщения: COMUSARCENT FT MCPHERSON GA//G4//
Д. Адрес за кореспонденция: Third US Army
		
ATTN: G-4, AFRD-GD-LS
		
18881 Hardee Ave SW
		
Ft MacPherson, GA 30330
Агенцията на USARCENT, отговорна за плащанията и вземанията в изпълнение на допълнителното споразумение, е Ревизорът на USARCENT:
А. Поделение: Third US Army, Comptroller
Б. Тел.: 404-464-4370/3357
В. Факс: 404-464-4823
Г. Адрес за съобщения: COMUSARCENT FT MCPHERSON GA//COMPTROLLER//
Е. Адрес за кореспонденция: Third US Army
		
ATTN: Comptroller, AFRD-CM
		
18881 Hardee Ave SW
		
Ft MacPherson, GA 30330
ЦЕНТРАЛНО КОМАНДВАНЕ НА ВМС НА САЩ
Лицата за контакт в Централното командване на ВМС на САЩ за координирано подаване и приемане на заявки по това допълнително споразумение са USNAVCENT N4.
А. Поделение: COMUNAVCENT-BAHR AIN Code: N4P
Б. Телефон: (СС)973-724-810/183/026
В. Факс: 973-724-475
Г. Адрес за съобщения: COMUNAVCENT//N4P//
Д. Адрес за кореспонденция: COMUNAVCENT
		
Code: N4PA
		
FPO AE 09501
Агенцията на USNAVCENT, отговорна за плащанията и вземанията в изпълнение на допълнителното споразумение, е Ревизорът на NAVCENT-TAMPA:
А. Поделение: CODE OOC
Б. Телефон: 813-828-8367
В. Факс: 813-828-5982
Г. Адрес за съобщения: DEPCOMUNAVCENT MACDILL AFB//OOC//
Д. Адрес за кореспонденция: DEPCOMUNAVCENT
		
Code: OOC
		
2707 Zemke Ave.
		
MacDill AFB, FL 33621-5105
ЦЕНТРАЛНО КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА САЩ
Лицата за контакт в Централното командване на ВВС на САЩ за координирано подаване и приемане на заявки по това допълнително споразумение са А4, Logistics Plans Office.
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А. Поделение: US CENTAF/A4-LGXP
Б. Телефон: 803-895-4360/4455/4473
В. Факс: 803-895-2947/2944
Г. Адрес за съобщения: COMUSCENTAF SHAW AFB SC//A4//
Д. Адрес за кореспонденция: US CENTAF/A4-LGXP
		
524 Shaw Drive, Suite 137
		
Shaw AFB, SC 29152
Агенцията на USCENTAF, отговорна за плащанията и вземанията в изпълнение на допълнителното
споразумение, е 9th Air Force Financial Management Analysis Branch:
А. Поделение: 9 AF/FMA
Б. Телефон: 803-895-2806
В. Факс: 803-895-2809
Г. Адрес за съобщения: USCENTAF SHAW AFB SC//FMA//
Д. Адрес за кореспонденция: US CENTAF/9th AF-FMA
		
524 Shaw Drive, B36
		
Shaw AFB, SC 29152
ЦЕНТРАЛНО КОМАНДВАНЕ НА МОРСК АТА ПЕХОТА НА САЩ
Лицата за контакт в Централното командване на Морската пехота на САЩ за координирано подаване и приемане на заявки по това допълнително споразумение са MARFORPAC G-4-CENTCOM
BR ANCH.
А. Поделение: MARFORPAC G-4-CENTCOM BR ANCH
Б. Телефон: 808-477-8342
В. Факс: 808-477-8709
Г. Адрес за съобщения: COMUSMARCENT//G4//
Д. Адрес за кореспонденция: USMARCENT
		
ATTN: G4-Plans
		
Camp H. M. Smith,
		
Hawaii 96861-4112
Агенцията на USMARCENT, отговорна за плащанията и вземанията в изпълнение на допълнителното споразумение, е USMARCENT G-8:
А. Поделение: USMARCENT G-8
Б. Телефон: 808-477-8557
В. Факс: 808-477-8702
Г. Адрес за съобщения: COMUSMARCENT//G8//
Д. Адрес за кореспонденция: USMARCENT
		
ATTN: G4-Plans
		
Camp H. M. Smith,
		
Hawaii 96861-4112
ЦЕНТРАЛНО КОМАНДВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ
Лицата за контакт в Централното командване за специални операции за координирано подаване
и приемане на заявки по това допълнително споразумение са SOCCENT, J4.
А. Поделение: HQ SOCCENT, J4
Б. Телефон: 813-828-6254
В. Факс: 813-828-8501
Г. Адрес за съобщения: COMSOCCENT MACDILL AFB FL//J4//
Д. Адрес за кореспонденция: HQ, SOCCENT
		
TTN: SOCCENT, J4
		
115 South Boundary Boulevard,
		
MacDill Air Force Base, FL 33621-5101
Агенцията на SOCCENT, отговорна за плащанията и вземанията в изпълнение на допълнителното
споразумение, е Ревизорът на SOCCENT:
А. Поделение: HQ SOCCENT, COMPTROLLER
Б. Телефон: 813-828-4614
В. Факс: 813-828-8747
Г. Адрес за съобщения: COMSOCCENT MACDILL AFB FL//SOCCO//
Д. Адрес за кореспонденция: HQ, SOCCENT
		
ATTN: SOCC0
		
7115 South Boundary Boulevard,
		
MacDill Air Force Base, FL 33621-5101
ПРИЛОЖЕНИЕ М
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ЮЖНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ
Лицата за контакт в Южното командване на САЩ за координирано подаване и приемане на заявки
по това допълнително споразумение са SCJ4 – Съвместен център за тилови операции:
А. Поделение: HQ SOUTHCOM-SCJ4
Б. Телефон: (305) 437-1412 или 1400
В. Факс: (305) 437-1443
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Г.

Електронни съобщения:
e-mail: uscj4lrr@hq.southcom.mil
williamw@hq.southcom.smil.mil
Д. Адрес за съобщения: USCINCSO MIAMI FL//SCJ4//
Е. Адрес за кореспонденция: COMMANDER
		
HQ USOUTHCOM
		
Attn: SCJ4
3511 NW 91st Ave
		
Miami, FL 33172-1217
Агенцията на USSOUTHCOM, отговорна за плащанията и вземанията в изпълнение на допълнителното споразумение, е Ревизорът:
А. Поделение: HQ USSOUTHCOM-SCJ8
Б. Телефон: (305) 437-1814 или 1811
В. Факс: (305) 437-1840
Г. Адрес за съобщения: USCINCSO MIAMI FL//SCJ8//
Д. Адрес за кореспонденция: COMMANDER
		
HQ USSOUTHCOM (Attn: SCJ8)
3511 NW 91st Ave
		
Miami, FL 33172-1217
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ТРАНСПОРТНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ
Лицата за контакт в Транспортното командване на САЩ за координирано подаване и приемане
на заявки по това допълнително споразумение са TCJ3 – Център за контрол на придвижването:
А. Поделение: HQ USTR ANSCOM-TCJ3
Б. Телефон: (618) 256-8105 или 8705
1-888-USTC MCC (888-878-2622)
В. Факс: (618) 256-1363
Г. Адрес за съобщения: USCINCTR ANS SCOTT AFB IL//TCJ3-OD//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
HQ USTR ANSCOM
		
TCJ3-OD (MCC)
		
508 Scott Drive Bldg. 1900
		
Scott AFB IL, 62225-5357
Агенцията на Транспортното командване на САЩ, отговаряща за плащанията и вземанията към
това допълнително споразумение, е Дирекцията по програмен анализ и финансово управление TCJ8:
А. Поделение: HQ USTR ANSCOM-TCJ8
Б. Телефон: (618) 256-5099
В. Факс: (618) 256-8097
Г. Адрес за съобщения: USCINCTR ANS SCOTT AFB IL//TCJ8//
Д. Адрес за кореспонденция:
		
HQ USTR ANSCOM – TCJ8
		
508 Scott Drive Bldg. 1900, Scott AFB IL, 62225-5357
ПРИЛОЖЕНИЕ О
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКИ и ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
БЛОК А:
1. НОМЕР НА ЗАЯВК АТА: Запишете поредния номер на заявката (001, 002, 003 и т.н.).
2. СПОРАЗУМЕНИЕ: Запишете номера на това Споразумение (US-BU-01).
3. ВИД ПРЕВОЗ: Включете вида самолет/превозно средство/кораб, регистрация/корпус и
пристанище на домуване.
4. ОТ: Запишете Страната заявител.
5. НАЦИОНАЛНОСТ: Запишете националността на Страната заявител.
6. ЗА: Запишете Страната доставчик.
7. НАЦИОНАЛНОСТ: Запишете националността на Страната доставчик.
8. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ЖЕЛАНАТА ДОСТАВК А: Ясно от само себе си.
9. СТРАНА ЗАЯВИТЕЛ: Запишете конкретното поделение, което получава съдействие.
10. ИМЕ/ЗВАНИЕ/ПОДПИС: Упълномощено лице на Страната заявител.
11. НОМЕР: Пореден номер на всеки заявен артикул.
12. НАТОВСКИ ИНВЕНТАРЕН НОМЕР: Запишете, ако е приложимо.
13. ОПИСАНИЕ: Запишете описанието на всеки заявен артикул. Може да се приложи и
по-подробно описание.
14. МЕРНА ЕДИНИЦА: Запишете, ако е приложимо.
15. ЗАЯВЕНО КОЛИЧЕСТВО: Ясно от само себе си.
16. ДРУГИ РАЗХОДИ: Запишете допълнителните разходи (например: митнически, опаковъчни
такси, транспорт).
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17.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Отбележете в подходящото каре „В брой“ или „замяна в натура“
ИЛИ пишете в „размяна на еднаква стойност“. НЕ МАРКИРАЙТЕ „Отсрочено плащане“.
18. УПЪЛНОМОЩАВАЩО ЛИЦЕ ЗА СТРАНАТА ДОСТАВЧИК: Ясно от само себе си.
19. ДОГОВОРЕНА ДАТА ЗА ВРЪЩАНЕ: Ясно от само себе си.
БЛОК Б:
20. ПОЛУЧЕНА КВИТАНЦИЯ: Длъжностно лице за Страната заявител.
21. ТРАНСПОРТ: Ако за превоза се плаща, запишете разходите в 16.
22 – 26: Трябва да бъдат попълнени от упълномощените лица, издаващи фактурата (25 и 26 се
попълват само от страна на САЩ).
27 – 31: Ясно от само себе си.
32. ИЗПОЛЗВАНА ВАЛУТА: Впишете валутата на Страната доставчик.
33 – 35: Трябва да бъдат попълнени от упълномощените лица, издаващи фактурата.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА ЗА ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(Изменено в съответствие с чл. VІІ, т. 2 считано от 9 декември 2017 г.)
От Министерството на отбраната
Структури, отговарящи за одобряването, подаването и приемането на заявките:
1. Дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО
а) Телефон: +359 2 92 20 640
б) Факс: +359 2 92 951 5159
в) Некласифициран електронен адрес: dio@mod.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1000, ул. Дякон Игнатий № 3
2. Дирекция „Логистика“ – МО
а) Телефон: +359 2 92 22 403
б) Факс: +359 2 92 22 450
в) Некласифициран електронен адрес: ivan.m.ivanov@mod.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1000, ул. Дякон Игнатий № 3
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Дирекция „Финанси“ – МО
а) Телефон: +359 2 92 20 500
б) Факс: +359 2 98 77 781
в) Некласифициран електронен адрес: t.gelev@mod.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1000, ул. Дякон Игнатий № 3
От Съвместното командване на силите
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отдел „Логистика“ в Съвместното командване на силите
а) Телефон: +359 2 92 22 740
б) Факс: +359 2 92 22 889
в) Некласифициран електронен адрес: JFC_J4@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, бул. Ген. Е. Тотлебен № 34,
военно формирование 46430 – София.
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Отдел „Финанси“ в Съвместното командване на силите
а) Телефон: +359 2 92 22 780
б) Факс: +359 2 92 22 789
в) Некласифициран електронен адрес: JFC_J8@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, бул. Ген. Е. Тотлебен № 34,
военно формирование 46430 – София
От Командването на Сухопътните войски
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отдел „Логистика“ в Командването на Сухопътните войски
а) Телефон: +359 2 92 23 412
б) Факс: +359 2 92 23 441
в) Некласифициран електронен адрес: k.ralev@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, военно
формирование 22450 – София
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Сектор „Финанси“ в Командването на Сухопътните войски
а) Телефон: +359 2 92 23 460
б) Факс: +359 2 92 23 464
в) Некласифициран електронен адрес: g.monev@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, военно
формирование 22450 – София
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От Командването на Военновъздушните сили
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отдел „Логистика“ в Командването на Военновъздушните сили
а) Телефон: + 359 2 92 24 400
б) Факс: + 359 2 92 24 420
в) Некласифициран електронен адрес: stefanov.s@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, военно
формирование 22800 – София
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Сектор „Финанси“ в Командването на Военновъздушните сили
а) Телефон: + 359 2 92 24 560
б) Факс: + 359 2 92 24 566
в) Некласифициран електронен адрес: b.z.sokolov@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, военно формирование
22800 – София
От Командването на Военноморските сили
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отдел „Логистика“ в Командването на Военноморските сили
а) Телефон: +359 52 5 52 400
б) Факс: +359 52 5 52 648; +359 52 5 52 084
в) Некласифициран електронен адрес: N4@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Варна 9000, ул. Преслав № 16, военно
формирование 34440 – Варна
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Сектор „Финанси“ в Командването на Военноморските сили
а) Телефон: +359 52 5 52 406
б) Факс: +359 52 5 52 648; +359 52 5 52 084
в) Некласифициран електронен адрес: N4@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Варна 9000, ул. Преслав № 16, военно
формирование 34440 – Варна
От Щаба на 68 ма бригада Специални сили
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отделение „Планиране, програмиране и бюджет и оперативна съвместимост с НАТО“
а) Телефон: +359 32 607 050
б) Факс: +359 32 607 162
в) Некласифициран електронен адрес: l.lazarov@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Пловдив 4000, пл. Съединение № 1, военно
формирование 32990 – Пловдив
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Отделение „Финанси“
а) Телефон: +359 32 607 108
б) Факс: +359 32 607 162
в) Некласифициран електронен адрес: pod.32990@abv.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Пловдив 4000, пл. Съединение № 1, военно
формирование 32990 – Пловдив
От Служба „Военна полиция“
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Център за логистика и подготовка
а) Телефон: +359 2 92 21 111, +359 2 92 21 272 и +359 2 92 21 227
б) Факс: +359 2 92 21 412
в) Некласифициран електронен адрес: mp_mod@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, служба „Военна
полиция“
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Център за логистика и подготовка
а) Телефон: +359 2 92 21 111, +359 2 92 21 272 и +359 2 92 21 227
б) Факс: +359 2 92 21 412
в) Некласифициран електронен адрес: mp_mod@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, служба „Военна
полиция“
От Военномедицинска академия
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отдел „Военномедицинско осигуряване“ към Военномедицинска академия
а) Телефон: +359 2 92 25 880; +359 2 92 25 711
б) Факс: +359 2 95 26 536
в) Некласифициран електронен адрес: trendafilov@vma.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, ул. Георги Софийски № 3
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Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Отдел „Военномедицинско осигуряване“ към Военномедицинска академия
а) Телефон: +359 2 92 25 880; +359 2 92 25 711
б) Факс: +359 2 952 6536
в) Некласифициран електронен адрес: trendafilov@vma.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1606, ул. Георги Софийски № 3
От Стационарната комуникационно-информационна система
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Сектор „Планиране, програмиране и бюджет“
а) Телефон: +359 2 92 26 750
б) Факс: +359 2 92 26 714
в) Некласифициран електронен адрес: s.vaneva@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, военно формирование
38040 – София
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Финансова служба
а) Телефон: +359 2 92 26 770
б) Факс: +359 2 92 26 714
в) Некласифициран електронен адрес: a.bozhinova@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: София 1606, бул. Е. Тотлебен № 34, военно формирование
38040 – София
От Военна академия „Г. С. Раковски“
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Сектор „Транспорт и материално осигуряване“
а) Телефон: +359 2 92 26 661
б) Факс: +359 2 92 26 566
в) Некласифициран електронен адрес: v.radev@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1505, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, Военна академия „Г. С. Раковски“
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Сектор „Финанси“
а) Телефон: +359 2 92 26 558
б) Факс: +359 2 92 26 566
в) Некласифициран електронен адрес: d.staykov@armf.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, София 1505, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, Военна академия „Г. С. Раковски“
От Националния военен университет „Васил Левски“
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отделение „Логистика“:
а) Телефон: +359 62 618 840
б) Факс: +359 62 618 899
в) Некласифициран електронен адрес: nvu@nvu.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Велико Търново 5000, бул. България № 76, НВУ
„Васил Левски“
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Отделение „Финанси“
а) Телефон: +359 62 618 880
б) Факс: +359 62 618 899
в) Некласифициран електронен адрес: fin@nvu.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Велико Търново 5000, бул. България № 76, НВУ
„Васил Левски“
От Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
Структура, отговаряща за одобряването, подаването и приемането на заявките:
Отделение „Логистика“
а) Телефон: +359 52 5 52 251
б) Факс: +359 52 30 31 63; +359 52 5 52 225
в) Некласифициран електронен адрес: info@naval-acad.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Варна 9026, ул. Васил Друмев № 73
Структура, отговаряща за вземанията и плащанията за осигуряване на доставки и услуги:
Служба „Финанси“
а) Телефон: +359 52 5 52 227
б) Факс: +359 52 30 31 63; +359 52 5 52 225
в) Некласифициран електронен адрес: info@naval-acad.bg
г) Адрес за кореспонденция: България, Варна 9026, ул. Васил Друмев № 73
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, дейностите, структурата, управлението
и организацията на дейността на регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, наричани по-нататък
„регионални центрове“.
Чл. 2. Регионалните центрове са държавни
специализирани обслужващи звена по чл. 50,
ал. 3 за осъществяване на дейностите по
чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),
свързани със:
1. провеждане на държавната политика
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование;
2. организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по
отношение на предоставянето на допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците;
3. квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците;
4. осигуряване на ресурсно подпомагане на
деца и ученици със специални образователни
потребности в случаите, уредени в ЗПУО.
Чл. 3. (1) Регионалните центрове са юридически лица, второстепенни разпоредители
с бюджет към министъра на образованието
и науката със седалище – административният център на областта, на чиято територия
осъществяват дейността си.
(2) Регионалните центрове ползват имоти – публична държавна собственост.
Чл. 4. Регионалните центрове се финансират със средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи;
3. други източници.
Чл. 5. Министърът на образованието и
науката осъществява контрол върху дейността
на регионалните центрове.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Чл. 6. (1) Регионалните центрове имат
координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в
областта на приобщаващото образование и
допълнителната подкрепа за личностно раз-
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витие на децата и учениците в институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
(2) Регионалните центрове имат и функции, свързани с квалификационната дейност
на педагогическите специалисти в областта
на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците.
Чл. 7. В област та на координиращата
функция регионалните центрове извършват
следните дейности:
1. осигуряват координация на дейностите
във връзка с оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални
образователни потребности за предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно развитие;
2. осъществяват координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето
или ученика със специални образователни
потребности;
3. координират с детските градини и училищата, където няма възможност за формиране
на екип за подкрепа за личностното развитие,
осигуряването на ресурсни учители и други
педагогически специалисти;
4. координират връзката между родителите и центровете за специална образователна
подкрепа, както и между родителите и специалните училища;
5. развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и
юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата
и учениците;
6. участват в разработването на областни
и общински стратегии за приобщаващо образование;
7. организират и провеждат регионални
инициативи по въпросите на приобщаващото
образование.
Чл. 8. В област та на консултативната
функция регионалните центрове извършват
следните дейности:
1. запознават родителите с принципите и
философията на приобщаващото образование;
2. консултират родителите за условията на
предоставянето на допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците;
3. консултират родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми
и техники на работа с деца и ученици със
специални образователни потребности и за
използването на специализирана литература;
4. консултират родителите и педагогическите специалисти за използването на различни
видове терапии – фамилна терапия, арттерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна
интеграция и др., съобразно индивидуалните
потребности на децата и учениците;
5. съдействат за включването и участието
на родителите и педагогическите специалисти
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в дискусии по въпросите на приобщаващото
образование;
6. консултират учениците със специални
образователни потребности и техните родители за възможностите за избор на професия
за професионално образование и обучение и
за професионална реализация;
7. консултират родителите и педагогическите
специалисти за условията и реда за отлагане от
задължително обучение в първи клас на деца
със специални образователни потребности;
8. организират информационни кампании
за повишаване на информираността на обществото относно приобщаващото образование
и допълнителната подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците.
Чл. 9. В областта на диагностичната и образователната функция регионалните центрове
извършват следните дейности:
1. оценка на индивидуалните потребности на
деца и ученици със специални образователни
потребности чрез регионалния екип за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности;
2. ресурсно подпомагане на деца и ученици
със специални образователни потребности в
детски градини и училища на територията
на областта и прилагане на терапевтични
програми;
3. изразяват становище за определяне на
формата на обучение на учениците със специални образователни потребности;
4. изразяват становище за насочване на
деца и ученици със специални образователни
потребности за обучение в изнесени групи и
паралелки в центрове за специална образователна подкрепа въз основа на оценка на
образователните потребности на детето или
ученика след заявено желание на родителя,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, по предложение на
екипа за подкрепа за личностно развитие
в детската градина или училището или на
регионалния екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности;
5. участват в провеждането на изследвания
по въпросите на приобщаващото образование;
6. събират, анализират и обобщават информация относно потребностите, нагласите
и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование.
Чл. 10. В областта на методическата функция регионалните центрове извършват следните дейности:
1. провеждат краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите;
2. методически подпомагат учители и други педагогически специалисти при изготвяне
на план за подкрепа на дете или ученик със
специални образователни потребности, на
индивидуален учебен план и индивидуални
учебни програми;
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3. осъществяват методическа подкрепа на
членовете на екипите за подкрепа за личностно
развитие в детските градини и училищата, на
специалните педагози и други педагогически
специалисти от специалните училища, от
центровете за специална образователна подкрепа и от центровете за подкрепа за личностното развитие във връзка с допълнителната
подкрепа на деца и ученици със специални
образователни потребности.
Чл. 11. В областта на квалификационната
дейност на педагогическите специалисти по
отношение на приобщаващото образование
и допълнителната подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците регионалните
центрове:
1. изготвят програма за квалификация на
педагогическите специалисти;
2. провеждат и организират обучения на
педагогически специалисти;
3. издават удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни
форми за повишаване на квалификацията
и присъждат квалификационни кредити за
проведените обучения (приложение № 14 към
чл. 48, ал. 1, т. 1 на Наредба № 12 от 2016 г.
за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти – ДВ, бр. 75 от 2016 г.).
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 12. (1) Дейността на регионалния център е структурирана в три сектора:
1. сектор „Методическа дейност, оценка
и насочване за допълнителна подкрепа за
личностно развитие“;
2. сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца
и у ченици със специа лни образователни
потребности“;
3. сектор „А дминистративно-стопанска
дейност“.
(2) Дейността на всеки сектор се организира
и координира от служител, който се определя
от директора на регионалния център.
(3) Броят на служителите във всеки сектор се
определя от директора на регионалния център
в рамките на общата численост на персонала.
(4) Координаторите на секторите по т. 1
и 2 изготвят план и график за дейността на
сектора, които се утвърждават от директора.
Чл. 13. Служителите в сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“
изпълняват експертни функции.
Чл. 14. (1) Служителите в сектор „Ресурсно
подпомагане и прилагане на терапевтични
програми на деца и ученици със специални
образователни потребности“, които изпълняват норма за преподавателска работа и осъществяват дейности, свързани с ресурсното
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подпомагане и терапията на деца и ученици
със специални образователни потребности,
са педагогически специалисти.
(2) Ресурсните учители и другите педагогически специалисти от сектор „Ресурсно
подпомагане и прилагане на терапевтични
програми на деца и ученици със специални
образователни потребности“ провеждат индивидуални или групови занятия и консултации
в детските градини и училищата, в които се
обучават деца и ученици със специални образователни потребности, и в регионалния център.
(3) Педагогическите специалисти и специалистите – кинезитерапевти, ерготерапевти,
рехабилитатори и др., назначени в регионалния
център, работят по програмите за ерготерапия и сензорна интеграция, осъществявани
в регионалния център, когато притежават
необходимата квалификация за това.
Чл. 15. Служителите в сектор „Административно-стопанска дейност“ осъществяват
дейности в три направления:
1. „Счетоводни дейности“;
2. „Стопанисване на имуществото на регионалния център“;
3. „Помощно-обслужващи дейности и дейности по поддръжката“.
Чл. 16. (1) Регионалният център се ръководи, управлява и представлява от директор,
който се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс,
проведен по реда и при условията на Кодекса
на труда. Правата и задълженията на директора
се определят в съответствие със ЗПУО, този
правилник и длъжностната характеристика.
(2) Директорът организира, контролира
и отговаря за цялостната административноуправленска и финансова дейност на регионалния център в съответствие със законите,
нормативните, общите и индивидуалните административни актове в Република България.
(3) Директорът на регионалния център:
1. организира и контролира правилното
водене и съхраняване на задължителните
документи в регионалния център;
2. осигурява и контролира спазването и
прилагането на държавните образователни
стандарти по отношение дейността на регионалния център;
3. утвърждава годишен план за дейността
на регионалния център след съгласуване с
началника на регионалното управление на
образованието;
4. определя състава на регионалния екип
за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни
потребности;
5. определя броя и състава на мобилните
екипи в рамките на регионалния екип за
подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни
потребности;
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6. утвърждава плановете и графиците за
работа на секторите по чл. 12, ал. 4 и програмата за квалификация на педагогическите
специалисти по чл. 11, т. 1;
7. утвърждава график за консултации с
деца и ученици със специални образователни
потребности и с техните родители в регионалния център;
8. организира и провежда периодични срещи
с ръководствата на детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици
със специални образователни потребности,
във връзка с допълнителната подкрепа за
личностно развитие;
9. консултира директори на детските градини, училища и центровете за специална
образователна подкрепа за организиране на
подкрепяща среда за децата и учениците със
специални образователни потребности;
10. организира извършването на оценка на
подкрепящата среда и издава препоръки на
специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа за осигуряване
на възможности за приобщаване на децата
и учениците със специални образователни
потребности;
11. издава удостоверения за завършени
курсове на обучение; съхранява печата на
институцията;
12. изготвя и утвърж дава списък-образец № 3 съгласно държавния образователен
стандарт за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното
образование;
13. организира и контролира осигуряването
на необходимите материални, финансови и
човешки ресурси в регионалния център, необходими за ресурсното подпомагане на деца и
ученици със специални образователни потребности, за методическата дейност, за оценката
и насочването за допълнителна подкрепа за
личностно развитие на деца и ученици;
14. създава условия за повишаване на квалификацията на служителите на регионалния
център;
15. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на
длъжностите и работните заплати;
16. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, ефективното, ефикасното и
икономичното разходване на бюджетните
средства;
17. разпорежда се с финансовите средства
при спазване на действащата нормативна
уредба;
18. председател е на педагогическия съвет
и осигурява изпълнението на взетите от него
решения;
19. съдейства на компетентните органи при
извършване на проверки в центъра;
20. води Книга за контролната дейност на
директора (заместник-директора) и констатив-

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ни протоколи от направените проверки; протоколите от контролната дейност се изготвят
в 15-дневен срок от извършената проверка;
21. осъществява взаимодействие с дирекциите в Министерството на образованието
и науката и с регионалните управления на
образованието;
22. участва при разработване и обсъждане
на нормативни актове и документи по компетентност;
23. изготвя и утвърждава правилник за
вътрешния трудов ред и прилага разпоредбите
на трудовото законодателство по отношение
на служителите в регионалния център;
24. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори със служителите, специалистите и
с останалия персонал в регионалния център
в съответствие с Кодекса на труда; обявява
свободните работни места в тридневен срок в
Бюрото по труда и в регионалното управление
на образованието;
25. сключва договори и с други специалисти
във връзка с организирането и провеждането на
квалификационните дейности и обучения, както
и с други дейности на регионалния център;
26. отговаря за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд в регионалния
център;
27. организира и контролира поддържането
на актуална информация на интернет страницата на регионалния център;
28. ръководи разработването на проекти и
програми на регионалния център във връзка с провеждане на държавната политика
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование и допълнителната подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности;
29. участва в изработването и изпълнението на областната стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците;
30. осъществява взаимодействие с национални и международни институции и организации във връзка с цялостната дейност на
регионалния център;
31. изготвя доклад-анализ за дейността на
регионалния център в края на всяка учебна
година, който изпраща до регионалното управление на образованието и до Министерството
на образованието и науката;
32. осъществява и други правомощия, произтичащи от нормативни актове.
(4) В изпълнение на своите правомощия
директорът на регионалния център издава
заповеди.
(5) При отсъствие на директора за срок,
по-малък от 60 календарни дни, той се замества от заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед специалист
или служител от регионалния център.
Чл. 17. (1) Дейността на директора на регионалния център се подпомага от един или
повече заместник-директори.
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(2) Заместник-директорът:
1. организира изготвянето на анализи и
прогнози за потребностите от квалификационни дейности и обучения;
2. планира, ръководи и контролира квалификационната и организационно-методическата дейност;
3. организира проучването, обсъждането,
популяризирането и въвеждането на иновации
в дейността на регионалния център;
4. организира разработването и актуализирането на програмите, методическите и
информационните материали;
5. планира и организира подбора на обучителите;
6. изготвя отчет за дейността и прави
предложения за подобряването є;
7. организира поддържането на информация
за преминалите обучения и квалификации и
за издадените удостоверения по чл. 11, т. 3;
8. организира участието на центъра в разработването и изпълнението на национални
и международни програми и проекти;
9. подпомага директора в цялостната му
дейност.
Чл. 18. (1) Педагогическият съвет на регионалния център като специализиран орган
за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема:
а) годишен план за дейността на регионалния център;
б) програма за квалификация на педагогическите специалисти;
2. разглежда и приема организацията на
ресурсното подпомагане на деца и ученици
със специални образователни потребности;
3. прави анализ на проблемите и постигнатите резултати по отношение на приобщаващото образование и подкрепата за личностно
развитие на деца и ученици със специални
образователни потребности в областта в края
на всеки учебен срок;
4. запознава се с бюджета на регионалния център, както и с отчетите за неговото
изпълнение;
5. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Педагог и ческ и я т съвет вк лючва в
състава си заместник-директорите, както и
педагогическите специалисти, служители в
регионалния център.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 19. Организаци ята на дейност та в
регионалните центрове се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник
и на правилника за вътрешния трудов ред на
всеки регионален център.
Чл. 20. Регионалните центрове работят
по годишен план за дейността си, който се
утвърждава от директора.
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Чл. 21. (1) Регионалните центрове организират дейността си, свързана с оценката
и насочването за допълнителна подкрепа за
личностно развитие на деца и ученици със
специални образователни потребности, чрез
регионални екипи за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности.
(2) Регионални ят ек ип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
се определя до 15 септември със заповед на
директора на регионалния център за всяка
учебна година и работи целогодишно.
(3) В състава на регионалните екипи се
включват ресурсни учители, специални педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори на
слуха и говора, учители на деца и ученици с
нарушено зрение, включително от специалните училища и от центровете за специална
образователна подкрепа, ерготерапевти и
други специалисти при необходимост, както
и представители на регионалните управления
на образованието. Ръководител на регионалния екип е представителят на регионалното
управление на образованието.
Чл. 22. Регионалните екипи за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
осъществяват дейността си в съответствие със
ЗПУО и с държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
Чл. 23. Регионалните центрове организират дейността си, свързана с ресурсното
подпомагане и прилагането на терапевтични
програми на деца и ученици със специални
образователни потребности, чрез ресурсни
учители, психолози, логопеди, рехабилитатори
на слуха и говора, учители на деца и ученици
с нарушено зрение и други специалисти след
заявка и договаряне с директорите на детски
градини и училища в областта.
Чл. 24. (1) Регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование поддържат информация за:
1. децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават
в детските градини по чл. 35 и в училищата
по чл. 38 и 39 от Закона за предучилищното
и училищното образование на територията
на съответната област;
2. децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в
специални училища за обучение и подкрепа
на ученици със сензорни увреждания и в центрове за специална образователна подкрепа на
територията на съответната област;
3. ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални
образователни потребности на територията
на съответната област;
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4. всички помощници на учителя на територията на съответната област.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя от
директорите на детските градини, училищата
и центровете за специална образователна
подкрепа до 15 октомври за първия учебен
срок и до 15 февруари за втория учебен срок
на съответната учебна година.
(3) Информацията по ал. 1 е съвместима с
данните, съхранявани в личното образователно
дело на детето/ученика, и с другите модули
на Националната електронна информационна
система за предучилищното и училищното
образование.
(4) Обработването и съхраняването на
информацията по ал. 1 се извършват при
спазване на изискванията на Закона за защита
на личните данни.
Чл. 25. (1) Регионалният център организира
дейността си, свързана с квалификацията на
ресурсните учители и другите педагогически
специалисти от съответната област, по утвърдена програма от директора на регионалния
център до 1 октомври за всяка учебна година.
(2) Директорът на регионалния център
информира директорите на образователните
институции от областта за утвърдената програма за квалификация на педагогическите
специалисти.
(3) Директорите на образователните институции в областта заявяват веднъж в рамките
на учебната година пред директора на регионалния център обучение за педагогически
специалисти от съответната образователна
институция в съответствие с утвърдената
програма за квалификация.
Чл. 26. Регионалните центрове водят и съхраняват задължителните документи в съответствие с държавния образователен стандарт за
информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование.
Чл. 27. Работното време на служителите в
регионалните центрове е 8 часа при 5-дневна
работна седмица по утвърдени от директора
графици.
Чл. 28. Служителите, специалистите и останалият персонал в регионалните центрове
изпълняват възложените им задачи съобразно
утвърдени от директора длъжностни характеристики.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Правилника за дейността на ресурсните
центрове за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности (ДВ,
бр. 77 от 2006 г.).
Министър:
Красимир Вълчев
606
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НАРЕДБА № 1
от 15 януари 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 481030 „Приложен програмист“ от
област на образование „Информатика“ и професионално направление 481 „Компютърни
науки“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 481030 „Приложен програмист“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването
на трета степен на професионална квалификация за специалността 4810301 „Приложно
програмиране“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 481030 „Приложен програмист“ включва
общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен
програмист“
Професионално направление:
481

Компютърни науки

Наименование на професията:
481030

Приложен програмист

Специалности:

Степен
на професионална
квалификация:

4810301 П р и л о ж н о Трета
прог рамиране

Ниво
по
НКР

4

Ниво
по
ЕКР

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД-09413 от 12.05.2003 г., изм. със Заповед № РД-091851 от 27.03.2017 г.) изискванията за входящото
минимално образователно равнище към кандидатите са:
• за ученици – завършено основно образование;
• за лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование.
Изиск ва н и я та за вход я що т о м и н и ма л но
квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация е
придобита втора степен по професия от същата
област на образование или придобита квалификация по част от професия с трета степен на
професианална квалификация.
За ученици със специални образователни
потребности и за лица с увреждания, навършили
16 години, се организира професионално образование и професионално обучение, съобразено
със съответното им увреждане.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Приложен програмист“ – трета степен на
професионална квалификация или част от нея,
чрез валидиране на придобити с неформално
обучение или информално учене професионални
знания, умения и компетентности се осъществява
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съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и
реда за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности, издадена от министъра
на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Приложният програмист работи с компютри (включително уеббазирани конфигурации
и мобилни устройства), операционни системи,
езици за програмиране (алгоритмични езици),
технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна
документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници, спецификации
на изискванията, технически проекти (дизайн,
архитектура) на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани среди за
разработка (Integrated Development Environment),
инструменти за моделиране (Computer Aided
Software Engineering, CASE), контрол на изходния
код (source control) и на конфигурациите, системи
за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване, непрекъсната интеграция
(continuous integration), системи за управление
на задачите и дефектите (bug and task tracking).
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Приложен програмист“ работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), като познава принципното
устройство и действие на компютърните системи
и на основни видове ПУ. Той познава и прилага
основните видове алгоритми, структури от данни
и начини за добра организация на програмния
код. Контролира и управлява адекватно на поставената цел основните ресурси на КС на база
съответстващата документация, каталожната и
справочната литература, нормативните документи
и изискванията на клиента. Участва в прегледи
на спецификации на изискванията и чужд код
(code review) и дава предложения за подобряване.
Осигурява и осъществява входящ контрол
на необходимото информационно осигуряване
(приложно) по съответстващата му документация, каталожна и справочна литература на
български и чужд език, нормативни документи
и изискванията на клиента.
Инсталира, конфигу рира и администрира
необходимия приложен софтуер за работа с КС
според изискванията на клиента. Инсталира
собствена среда за разработка, включително КС
като работна станция/сървър в мрежова среда,
конфигурира и администрира мрежовите параметри на операционната система, на мрежовите
ПУ и ресурсите за общо ползване.
При необходимост използва основните възможности на текстообработващите системи,
електронни таблици и програми за презентации,
средства за архивиране на данни, средства за
диагностика и отстраняване на компютърни
вируси и средства за защита на информацията.
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Използва основните възможности на системи
за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения,
компютърни анимации, програмни системи за
сканиране и обработка на сканирани документи.
Създава програмни продукти по готов проект,
като прилага математически подходи и използва
процедурни и обектно-ориентирани езици за
програмиране. Администрира, поддържа и архивира бази от данни; тества, внедрява и настройва
според изискванията на клиента разработените
приложения.
Разработва приложения с бази от данни по
готов проект.
Създава WEB съдържание по зададен проект;
създава приложения за динамично генериране
на WEB съдържание по зададен проект; създава,
поддържа и администрира бази от данни във
WWW и интернет.
Приложният програмист, придобил трета
степен на професионална квалификация, спазва
правните, етичните и здравните норми за работа
с информационните технологии (ИТ) и създава
и поддържа безопасна работна среда.
Работното време на програмиста е с нормална
продължителност в съответствие с разпоредбите
на Кодекса на труда. Програмистът може да
работи като самонаето лице, като работното
време в този случай е гъвкаво. Възможно е да
се налага програмистът да работи през почивните дни или извън работно време във връзка с
приключването на конкретен проект.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен
програмист“, могат да продължат обучението
си за придобиване на квалификация по други
професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“.
Придобилите професионална квалификация
по професията „Приложен програмист“ могат да
продължат обучението си във висши училища;
могат да завършат специализация в областта
на информатиката; могат да придобият сертификати за заемане на специфични длъжности в
софтуерните компании.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, изм. и доп. със
Заповед № РД-01-715 от 19.09.2017 г.
Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и
организации, които проектират и произвеждат
програмни продукти, поддържат и обслужват
информационни системи за к лиенти, които
ползват компютърна техника.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Приложен програмист“ може да постъпва на работа на следните
длъжности от НКПД – 2011:
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• 3511 3001 Оператор периферни устройства;
• 3512 3007 Консултант, поддръжка на софтуер;
• 3512 3008 Оператор инсталиране на софтуер;
• 3512 3001 Техник, компютърно програмиране;
• 3512-3005 Компютърен аналитик, поддръжка
на софтуер;
• 3512-3010 Специалист, интернет поддръжка;
• 3512-3011 Специалист, поддръжка приложения;
• 3514-3001 Администратор, уебсайт;
• 3514-3002 Техник, уебсайт;
• 3514-3003 Уебмастер;
• 3514-3004 Мениджър, уебсайт,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка
• ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
о Р
 У (Резултат от учене) 1.1. Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
о Р
 У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
о Р
 У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Икономика
о Р
 У 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
о Р
 У 2.2. Познава характеристиките на дейността на фирмата
• ЕРУ 3. Предприемачество
о Р
 У 3.1. Познава основите на предприемачеството
о Р
 У 3.2. Формира предприемаческо поведение
о Р
 У 3.3. Участва в изработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 4. Организация на труда
о Р У 4.1. Организира работния процес
о Р У 4.2. Отговаря за разпределението на
дейностите
• ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
о Р У 5.1. Общува ефективно в работния екип
о РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
о Р У 5.3. Владее чужд език по професията
• ЕРУ 6. Електротехника и електроника
о Р У 6.1. Разчита, изчисл ява и измерва
електрически схеми
о Р У 6.2. Разбира принципа на работа на
електронни схеми
• ЕРУ 7. Информационни и комуникационни
технологии
о Р У 7.1. Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
о Р У 7.2. Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии
• ЕРУ 8. Математика
о Р У 8.1. Извършва базов анализ на функции
о Р У 8.2. Борави с основните математически
понятия, срещани в дискретната математика (множества, функции, релации, булева
алгебра и комбинаторика)

ВЕСТНИК
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8.3. Борави с основните математически
понятия, срещани в Линейната алгебра
(вектори и матрици)
о Р У 8.4. Борави с десетична, двоична и
шестнадесетична бройна система
ЕРУ за специалност „Приложно програмиране“
• ЕРУ 9. Алгоритми и структури от данни
о Р У 9.1. Оценява сложността на алгоритми
о Р У 9.2. Прилага алгоритми за сортиране
о Р У 9.3. Прилага алгоритми за търсене
о Р У 9.4. Използва линейни структури от
данни
о Р У 9.5. Използва речници и множества
като структури от данни
о Р У 9.6. Използва графите като структури
от данни заедно с основните алгоритми
върху тях
о Р У 9.7. Използва дървета и пирамиди като
структури от данни заедно с основните
алгоритми върху тях
• ЕРУ 10. Модели на програмиране
о Р У 10.1. Познава същността на обектноориентирания модел
о Р У 10.2. Познава същността на функционалния модел
• ЕРУ 11. Софтуерна разработка
о Р У 11.1. Използва различни видове операционни системи
о Р У 11.2. Познава устройството на компютъра
о Р У 11.3. Разбира разликата между среда
за разработка и текстов редактор
о Р У 11.4. Развива интуиция за процес на
компилация, процес на интерпретация,
междинен код и виртуални машини за
изпълнение на код
о Р У 11.5. Разбира процеса на търсене и
отстраняване на грешки и процеса на
„рефакториране“
о Р У 11.6. Използва релационни бази от данни
о РУ 11.7. Разбира същността на клиент – сървърни архитектури
о Р У 11.8. Познава различни начини за комуникация между системи
о Р У 11.9. Разбира конкурентното програмиране – нишки, процеси, асинхронност
• EРУ 12. Работен процес
о Р У 12.1. Владее основните процеси на
софтуерно тестване
о Р У 12.2. Използва методологии за разработка на софтуер
о Р У 12.3. Създава софтуерна документация
о Р У 12.4. Използва системи за контрол на
версията на изходния код
о Р У 12.5. Прилага процес на управление
на задачите
о Р У 12.6. Работи с чужд код
• ЕРУ 13. Уебпрограмиране
о Р У 13.1. Разработва Уеб Frontend
о Р У 13.2. Разработва сървърен уебсофтуер
• ЕРУ 14. Дизайн и моделиране
о Р У 14.1. Моделира дизайн на софтуер
о Р У 14.2. Създава дизайн на софтуер
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 1.1:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
4
4
Приложен програмист

4
4
Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
Знания
• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
и за свързаните трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
Компетентности
• Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
Знания
• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
Умения
• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и
рециклиране
Компетентности
• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания
• Описва основните рискови и аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
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• Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави
предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и
аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар
и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за
пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Владее теоретичните знания за:
• хигиенните норми;
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• превантивната дейност за опазване на околната среда;
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали.
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

•
•
•
•

Умения

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Познава общата теория на пазарната икономика
Запознат е с основните икономически проблеми
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността на фирмата
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността
на фирмата

Средства за оцен я- Средство 1:
ване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средс тва за оцен я- Средство 1:
ване:
Решаване на тест
Средство 2:
Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на еди- Организация на труда
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1: Организира работния процес
Знания

•
•
•
•

Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на организацията, в която работи
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с упражняване на професията
изискванията за планиране на ресурси, свързани с работата
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Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Ефективно организира работния процес
• Предлага и аргументира необходимостта от въвеждане на промени в работата

Планира работния процес
Съставя график на работните задачи
Разработва и поддържа система за архивиране на клиентска база данни
Планира и организира рекламни стратегии и кампании

Резултат от учене 4.2: Отговаря за разпределението на дейностите
Знания

• Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• Организира трудовите дейности в съответната последователност
• Спазва етичните норми на поведение
• Съдейства за изграждането на етична работна среда

Компетентности

• Ефективно разпределя дейностите в работния процес
• Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценява- Средство 1:
не:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провежда- За средства 1 и 2:
не на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия в разпределението на дейностите
в работния процес
ЕРУ 5
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

•
•
•
•

Умения

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Води делова комуникация – писмена и устна
• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

• Провежда ефективна комуникация с потребителите съобразно индивидуалните им характеристики
• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на
организацията

Познава
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция
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Резултат от учене 5.3: Владее чужд език по професията
Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и
клиенти

Компетентности

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 6
Наименование на еди- Електротехника и електроника
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1: Разчита, изчислява и измерва електрически схеми
Знания

• Познава процесите, законите и градивните елементи при постояннотокови
електрически вериги
• Познава процесите, законите и градивните елементи при променливотокови
електрически вериги
• Познава основните видове захранващи източници
• Познава методите и средствата за измерване на постоянно- и променливотокови величини

Умения

• Разчита електрически схеми
• Изчислява основни електрически величини чрез прилагане законите на
електротехниката
• Измерва електрически величини

Компетентности

• Самостоятелно и прецизно изчислява и измерва
величини и анализира електрически схеми

основни електрически

Резултат от учене 6.2: Разбира принципа на работа на електронните схеми
Знания

• Познава технологиите, принципа на действие и режимите на работа на
електронни градивни елементи
• Познава принципа на действие на основните аналогови устройства – генератор, усилвател, токоизправител, аналогово-цифров и цифрово-аналогов
преобразувател
• Познава принципа на действие на цифровите компоненти – логически елементи, схеми от комбинационен и последователен тип
• Познава начините за измерване на електронни схеми с измервателни уреди

Умения

• Използва учебна, техническа и справочна литература
• Разчита характеристиките на електронни градивни елементи
• Разбира принципа на действие на електронни схеми с аналогови и цифрови
устройства
• Измерва аналогови и цифрови сигнали в електронни схеми

Компетентности

• Самостоятелно намира и се запознава с каталожна информация за електронни елементи и схеми
• Самостоятелно разчита електронни схеми, като прилага иновативен подход
• Прецизно и точно измерва параметрите на електронни устройства, използва
подходяща измервателна апаратура
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или устен изпит
Средство 2:
• Практически задания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
• Интернет достъп
За средство 2:
• Аналогови и цифрови градивни елементи
• Аналогови и цифрови електронни схеми
• Измервателна апаратура
• Електрическа схема
• Захранващи източници
• Уреди за измерване
• Средства за изчисление
Кри т ери и за оцен я- За средство 1:
ване:
• Обяснява електронна схема на база каталожна информация
• Обяснява функционалността на аналогови и цифрови устройства
• О бяснява принципа на действие на електронна схема с аналогови и цифрови устройства
• Обяснява електрическа схема по задание
За средство 2:
• Измерва параметрите на електронни устройства
• Изчислява параметрите на електрическа схема
• Свързва и захранва електрическа схема
• Измерва самостоятелно електрически величини в зададена схема
ЕРУ 7
Наименование на еди- Информационни и комуникационни технологии
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1: Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
Знания

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии, които
имат приложение в трудовите му дейности

Умения

Информира се за новости в областта на ИКТ, свързани с пряката работа

Компетентности

-

Резултат от учене 7.2: Използва различни информационни и комуникационни технологии
Знания

• Знае най-често използваните ИКТ в рамките на работния процес
• Познава специализираната терминология за работа с ИКТ

Умения

• Ползва програмни продукти и специализиран софтуер
• Изготвя, регистрира и архивира документи в електронен вид

Компетентности

• Самостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата
на конкретната трудова дейност

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни технологии
Средство 2:
• О босновава избора на информационни и комуникационни технологии за
решаване на работната задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Компютърен кабинет
Критерии за оцен я- За средства 1 и 2:
ване:
• И зпълнение на поставена задача, свързана с използването на информационни и комуникационни технологии
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ЕРУ 8
Наименование на еди- Математика
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1: Извършва базов анализ на функции
Знания

• Знае същността и ролята на функцията
• Знае основната математическа нотация за записване на функциите
• Познава инективната, сюрективната и биективната функция
• Разбира обратимостта на функцията
• Познава обратимите и необратимите функции и тяхната роля в програмирането
• Познава характеристиките прекъснатост, непрекъснатост, ограниченост и
неограниченост на функциите
• Знае начина за изобразяване на графика на функция върху правоъгълна
координатна система
• Познава същността на концепцията за функция от по-висок ред

Умения

• Разпознава типа функция
• Намира обратни функции на прости функции
• Определя типа на основните функции – линейна, квадратична, експоненциална
• Разчита графика на функция, изобразена върху правоъгълна координатна
система

Компетентности

• Самостоятелно решава задачи, свързани с използване на изучаваните функции
• Точно чертае функции върху правоъгълна координатна система

Резултат от учене 8.2: Борави с основните математически понятия, срещани в дискретната математика
(множества, функции, релации, булева алгебра и комбинаторика)
Знания

• Знае функциите на комбинаториката
• Познава основните комбинаторни конфигурации
• Познава същността на понятието зад булевата алгебра
• Познава основните булеви операции
• Знае как се извършват основните булеви операции
• Познава същността на множествата и тяхната роля в програмирането
• Познава основните операции, извършвани с множества
• Разбира понятието функция, разгледано като изображение между две множества
• Разбира същността на релацията между два обекта
• Знае начините за изобразяване на релация чрез функция
• Познава основните свойства на релациите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• Самостоятелно решава задачи за математически множества, булева алгебра
и комбинаторни конфигурации

Борави с математическите нотации за множества
Извършва базови операции върху множества
Премества основни булеви изрази
Определя свойствата на дадена релация
Извършва основни комбинаторни пресмятания

Резултат от учене 8.3: Борави с основните математически понятия, срещани в Линейната алгебра
(вектори и матрици)
Знания

• Познава структурата вектор в линейната алгебра и нейната функция
• Познава основните характеристики на вектора
• Познава структурата матрица в линейната алгебра и нейната функция
• Познава основните характеристики на структурата матрица
• Знае основните операции, които могат да се извършват между вектори и
матрици
• Познава понятието детерминанта на матрица
• Знае информацията, която дава детерминантата
• Знае алгоритъма за пресмятане на детерминантна
• Познава метода на Гаус като начин за решаване на система линейни уравнения и алгоритъма за прилагането му
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Умения

• Извършва основни операции над вектори и матрици
• Пресмята детерминанта на матрица
• Решава система линейни уравнения чрез метода на Гаус

Компетентности

• Способен е самостоятелно и точно да решава задачи, включващи вектори,
матрици и операциите над тях
• Способен е самостоятелно и точно да решава задачи, включващи пресмятане
на детерминанта на матрица
• Способен е самостоятелно и точно да решава задачи чрез метода на Гаус
• Способен е самостоятелно и точно да решава задачи по програмиране, за
които са необходими знания за вектори и матрици

Резултат от учене 8.4: Борави с десетична, двоична и шестнадесетична бройна система
Знания

• Познава същността и ролята на бройните системи
• Познава същността на основната бройна система, с която работи – десетичната бройна система
• Познава двоичната бройна система и нейните роля и приложение
• Познава приложението на двоичната бройна система в компютрите
• Знае основните операции в двоична бройна система
• Познава шестнадесетичната бройна система и нейното приложение в компютрите
• Знае общия начин за преобразуване на число от една бройна система в друга

Умения

• Разпознава запис в двоична и в шестнадесетична бройна система
• Преобразува записа на числа от една бройна система в друга – от десетична
към двоична и обратно; от десетична към шестнадесетична и обратно
• Преобразува записа на числа от произволна бройна система към друга произволна бройна система

Компетентности

• Способен е да извърши основните побитови операции в двоична бройна
система
• Способен е да преобразува записа на числа от една бройна система в друга,
използвайки общия алгоритъм

Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
• Вярно и точно решава зададените задачи
• Точно изобразява начертаните функции
• Вярно и точно разчита изобразените функции
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Средства за оценяване: Средство 1:
• Математически задачи
ЕРУ за специалност „Приложно програмиране“
ЕРУ 9
Наименование на еди- Алгоритми и структури от данни
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1: Оценява сложността на алгоритми
Знания

• Разбира понятието „сложност на алгоритъм“ и неговата роля
• Разбира какво измерва понятието „сложност на алгоритъм“ и чрез каква
нотация се записва сложността на даден алгоритъм
• Познава математическата нотация „Big-Oh Notation“
• Разбира сложността на често срещаните операции, които се извършват в
даден програмен език
• Знае същността на рекурсията
• Знае начина за намиране на сложност на рекурсивен алгоритъм
• Знае основните класове на сложност за един алгоритъм

Умения

• Оценява сложността на алгоритъм, използвайки Big-Oh Notation
• Прави разлика между бърз и бавен алгоритъм
• Разменя елементи в масив/списък

БРОЙ 9
Компетентности
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• Да има интуиция/очакване каква е сложността на често срещани фрагменти
от код – цикли/вложени цикли
• Способен е да засече реалното време на работа на даден алгоритъм спрямо
размера на входа
• Способен е да определи нуждата от по-бърз алгоритъм
• Разбира „Big-Oh“ нотацията на по-известните алгоритми
• Способен е да намери екстремален (максимален/минимален) елемент в
масив/списък
• Способен е да реализира един и същ алгоритъм както чрез итерация (цикъл), така и чрез рекурсия

Резултат от учене 9.2: Прилага алгоритми за сортиране
Знания

• Познава процеса на „сортиране“ на дадена поредица от елементи
• Знае характеристиките на един алгоритъм за сортиране относно стабилността
• Познава различни видове алгоритми за сортиране спрямо тяхната сложност

Умения

• Имплементира и използва базовите алгоритми за сортиране
• Използва API-то на дадения език, за да сортира
• Разбира разликата между бързо и бавно сортиране

Компетентности

• Способен е да направи тест върху голямо количество от данни

К ри т ери и з а оцен я- За средство 1:
ване:
• Вярно и точно решава зададената задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на задачи
Резултат от учене 9.3: Прилага алгоритми за търсене
Знания

• Разбира процеса на търсене
• Познава алгоритъма за двоично търсене
• Знае с каква сложност работи алгоритъмът за двоично търсене и какви са
неговите предварителни изисквания

Умения

• Имплементира наивен (прост) алгоритъм за търсене
• Имплементира двоично търсене

Компетентности

• Решава проблеми, използвайки алгоритмите за търсене
• Решава проблеми, използвайки алгоритмите за двоично търсене
• Способен е да търси нещо и знае с каква сложност се случва търсенето,
използвайки наивен подход за търсене

Резултат от учене 9.4: Използва линейни структури от данни
Знания

• Знае същността на структурите от данни и тяхната роля в програмирането
• Познава харектеристиките на линейните структури от данни и основните
операции върху тях
• Знае същността на масива като линейна структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
• Знае същността на вектора като структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
• Разбира понятието амортизирана сложност
• Познава свързания списък като линейна структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
• Изброява разликите и приликите между масив, вектор и свързан списък
• Разбира „опашката“ като линейна структура от данни, като назовава нейните
основни характеристики, операции и тяхната сложност
• Знае същността на „Стека“ като линейна структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
• Познава съответните имплементации на тези линейни структури от данни
в даден език за програмиране

Умения

• Имплементира всички основни структури от данни по ефективен начин

Компетентности

• Ефективно използва линейни структури от данни за решаване на конкретен
проблем

Резултат от учене 9.5: Използва речници и множества като структури от данни
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Знания

• Познава асоциативния списък като структура от данни, неговите функции
и приложения
• Знае различните начини за имплементация на асоциативен списък и разбира
сложностите на операциите спрямо имплементацията
• Изброява различията в характеристиките на тези имплементации
• Познава най-често срещаните проблеми при имплементация на HashMap
• Разбира понятието за хешираща функция
• Разбира множеството като структура от данни и неговите основни операции
и характеристики
• Знае различните начини за имплементация на множество и сложността на
операциите спрямо имплементацията
• Познава различията в характеристиките на тези имплементации
• Разграничава множество и асоциативен списък от другите линейни структури от данни

Умения

• Използва стандартните имплементации на структурите от данни в зависимост от програмния език
• Ориентира се спрямо обектния модел на езика
• Осъществява добавяне в Map или Set при създаване на нов тип

Компетентности

• Способен е да имплементира асоциативен списък и множество като структура от данни
• Способен е самостоятелно да реши даден проблем, преценявайки какви
структури от данни да използва
• Развива интуиция за имплементацията на асоциативен списък чрез хеш
таблица или дървовидна структура
• Развива интуиция за имплементацията на множество чрез хешираща функция или дървовидна структура

Резултат от учене 9.6: Използва графите като структури от данни заедно с основните алгоритми
върху тях
Знания

• Знае същността на структурата от данни граф и нейното приложение
• Познава основните операции, които се извършват в един граф
• Познава различните начини за представяне на граф в програмирането и
сложността на операциите спрямо избора на представяне
• Разбира идеята за обхождане на граф
• Познава различните начини за обхождане на граф
• Разбира същността на идеята за намиране на най-кратък път в граф
• Разбира значението на теглата на ребрата
• Познава различните алгоритми за намиране на най-кратки пътища
• Разбира процеса на топологично сортиране на един граф с посока на ребрата
и без цикли и приложението на съответния алгоритъм

Умения

• Представя различни видове графи и имплементира основните алгоритми
върху тях
• Моделира задачи чрез използване на основни алгоритми върху графи

Компетентности

• Способен е да имплементира граф като структура от данни
• Решава проблеми, моделирайки ги чрез графи и използвайки някой от основните алгоритми върху тях

Резултат от учене 9.7: Използва дървета и пирамиди като структури от данни заедно с основните
алгоритми върху тях
Знания

• Знае същността, характеристиките и приложенията на дървото като структура от данни
• Познава основните операции, извършвани върху дървото като структура
от данни
• Знае начина за представяне на дървото като структура чрез програмен език
и сложността на операциите спрямо представянето
• Разбира характеристиката на дървото „удобна за рекурсия структура от данни“
• Познава същността на двоичното дърво като структура от данни и неговите
характеристики
• Познава сложността на операциите в дървото и най-вече на търсенето
• Разбира идеята за балансирано двоично дърво за търсене
• Познава пирамидата като дървовидна структура от данни, нейните характеристики и приложения
• Знае начина за представяне на пирамидалните структури
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Умения

• Различава балансирано двоично дърво за търсене от стандартното двоично
дърво за търсене
• Локализира дървовидни структури във всекидневната компютърна употреба – HTML, файлова система и т.н.
• Представя различни видове дървета и имплементира основните алгоритми
върху тях

Компетентности

• Разрешава проблеми, моделирайки ги чрез дървета и използвайки някой от
основните алгоритми върху тях
• Разрешава проблеми, използвайки дървовидни структури от данни
• Способен е да имплементира двоично дърво за търсене
• Способен е да имплементира балансирано дърво за търсене
• Способен е да имплементира пирамидална структура от данни

Средства за оценяване: Средство 1:
• Практически задачи по програмиране
Средство 2:
• Решаване на тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърна зала
За средство 2:
• Учебен кабинет
К ри т ери и з а оцен я- За средство 1:
ване:
• Вярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените компетентности
За средство 2:
• О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
ЕРУ 10
Наименование на еди- Модели на програмиране
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Познава същността на обектноориентирания модел
Знания

• Познава същността на обектноориентирания модел
• Разбира основната идея зад този модел
• Познава основните понятия в обектноориентираното програмиране
• Разбира връзката между типовата система на даден език за програмиране
и неговия обектен модел
• Знае общото между типове, класове и обекти
• Разбира термина „предаване на нещо по референция“
• Знае разликата между „референтна“ и „примитивна“ стойност
• Разбира абстракцията и нейното приложение в обектноориентирания модел
• Знае начина за изграждане на абстракция

Умения

• Използва обектноориентиран език за програмиране
• Посочва грешки в чужд код, написан в обектен стил

Компетентности

• Способен е да решава проблеми в обектноориентиран стил
• Проучва начина на работа на различни стандартни библиотеки, като разбира
какви способи за абстракция са използвани при имплементацията

Резултат от учене 10.2: Познава същността на функционалния модел
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Знае същността на чистата функция и нейното приложение
Разбира понятието страничен ефект и посочва къде се среща
Знае същността на функцията от по-висок ред и нейното приложение
Разбира композицията на функции и нейната цел
Разбира основните функции от по-висок ред – map, filter, reduce
Знае същността на lambda (анонимна) функцията и нейното приложение
Обяснява термина рекурсия
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Умения

• Пише без променливи/for цикъл
• Пише с използването на рекурсия
• Използва функции от по-висок ред и анонимни функции за често срещани
операции, за които трябва цикличен оператор/условен оператор (for/if)
• Пише чисти функции и разделя кода на чиста/нечиста част (доколкото е
възможно и го позволява езикът)
• Структурира кода така, че функциите със страничен ефект да са само на
необходимите места

Компетентности

• Разрешава проблем, използвайки функционален стил
• Способен е да идентифицира във вече работеща програма/проект кои
части се състоят от чисти функции и кои части се състоят от функции със
странични ефекти

Средства за оценяване: Средство 1:
• Практически задачи по програмиране
Средство 2:
• Решаване на тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърна зала
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Вярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените компетентности
За средство 2:
• О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
ЕРУ 11
Наименование на еди- Софтуерна разработка
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1: Използва различни видове операционни системи
Знания

• Знае същността, приложението и ползите на операционната система
• Познава най-често използваните видове операционни системи, освен посочените Linux, Mac OS, Windows
• Знае структурата на една операционна система
• Знае начини за инсталиране на софтуер върху операционна система
• Разбира системи за достъп в различните операционни системи
• Разбира разликите между процес и програма

Умения

• Инсталира различни ОС
• Работи с ОС без графична среда – чрез терминал
• Навигира и редактира файлове чрез конзолен редактор
• Инсталира и конфигурира софтуер на дадена ОС чрез използване на пакетни мениджъри

Компетентности

• Способен е да администрира операционна система
• Способен е да се справя с различни проблеми, свързани с конфигуриране
и инсталиране на софтуер

Резултат от учене 11.2: Познава устройството на компютъра
Знания

• Разбира функциите на основните компютърни компоненти и тяхното взаимодействие
• Познава основни интерфейси и свързани с тях протоколи (USB, Ethernet,
VGA, HDMI, PCI, SATA, DVI, и др.)

Умения

• Свързва и конфигурира периферни устройства с компютър
• Прави основна профилактика на компютърна система

Компетентности

• Способен е да добавя и настройва периферни устройства
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Резултат от учене 11.3: Разбира разликата между среда за разработка и текстов редактор
Знания

• Знае същността на средата за разработка и тази на текстовия редактор
• Знае връзката между езици и технологии и препоръчителни среди и редактори
• Знае основните операции в текстов редактор и в среда за разработка
• Познава процеса на работа на интегрираната среда за разработка, когато
стартира програма

Умения

• Използва конзолен текстов редактор за работа с операционни системи
(UNIX и др.)
• Използва средата за разработка за отстраняване на грешки (debug)
• Прави базово рефакториране на кода, използвайки инструментите, предоставени му от средата или редактора
• Модифицира средата или редактора за постигане на по-голяма ефективност

Компетентности

• Способен е да използва ефективно поне една среда за разработка или поне
един текстов редактор
• Преценява спрямо конкретната ситуацията дали да използва текстов редактор, или среда за разработка

Резултат от учене 11.4: Развива интуиция за процес на компилация, процес на интерпретация, междинен код и виртуални машини за изпълнение на код
Знания

• Разбира термина компилация
• Разбира термина интерпретация
• Разбира термина compile-time error
• Разбира термина run-time error
• Разбира термините междинен код и виртуална машина
• Разбира термина израз/expression в даден език за програмиране
• Разбира термина statement в даден език за програмиране
• Разбира управлението на паметта при компилатори и интерпретатори и
виртуални машини

Умения

• Разграничава процес на компилация, интерпретация и пускане на виртуална
машина спрямо езика, който използва
• Използва REPL, за да тества фрагменти по даден код

Компетентности

• Способен е да пише на поне един език, който се компилира
• Способен е да пише на поне един език, който се интерпретира

Резултат от учене 11.5: Разбира процеса на търсене и отстраняване на грешки и процеса на „рефакториране“
Знания

• Познава процеса на debug – търсене на грешки, използвайки даден инструмент
• Познава средства за debug в дадено IDE – break points, stepping in and stepping
out of functions
• Познава същността на процеса на рефакториране
• Познава средства за базово рефакториране в дадено IDE

Умения

• Използва инструменти за debug (отстраняване на грешки), за да открива
причини за странно или неправилно поведение на програмата
• Използва инструментите за базово рефакториране
• Проследява логиката на кода и открива проблеми в него

Компетентности

• Способен е да открива и анализира причините за неправилно поведение в
по-голям проект

Резултат от учене 11.6: Използва релационни бази от данни
Знания

• Разбира нуждата от бази от данни
• Познава различни типове бази от данни: релационни, мрежови, key-value stores
• Познава структурата на релационни бази от данни
• Познава различните видове релации – 1:1, 1:N, N:M
• Разбира разликата между DDL и DML заявки
• Разбира различни CRUD заявки – SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
• Разбира идеята за JOIN на таблици в база от данни
• Познава видове JOINs
• Знае различните типове от данни

Умения

• Дафинира таблици по зададен модел на данни
• Създава заявки (например SQL) за: въвеждане, изтриване и промяна на данни
• Създава SQL заявки за справки: SELECT, JOIN, UNION
• Опраделя вида на връзката между таблици – 1:1, 1:N, N:M

Компетентности

• Способен е да създава, моделира и работи с база от данни
• Способен е да създава софтуер, който използва база от данни
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Резултат от учене 11.7: Разбира същността на клиент-сървърни архитектури
Знания
• Разбира концепцията за клиент-сървърна архитектура
• Познава приложението на клиент-сървърната архитектура
• Разбира концепцията за протокол за комуникация между даден клиент и
сървър
• Разбира начина на свързване на клиент-сървърната архитектура с бази от
данни – „трислойна“ архитектура
Умения
• Реализира проста клиент-сървър архитектура
• Разпознава вече съществуваща клиент-сървър архитектура
Компетентности
• Способен е да създава и надгражда софтуер, използващ клиент-сървър
архитектура
• Определя коя архитектура е най-подходяща в конкретен случай
Резултат от учене 11.8: Познава различни начини за комуникация между системи
Знания
• Познава същността на протокола за комуникация между системи и разбира
нуждата от тях
• Познава OSI модела
• Познава основните протоколи за комуникация от по-ниско ниво – TCP/UDP
• Познава основни протоколи за комуникация на „приложно“ ниво – HTTP
• Познава формати, чрез които две системи могат да разменят комуникация:
Binary, Structured Text Format
• Разбира „service oriented“ архитектурата и нейното приложение
Умения
• Разграничава отделни софтуерни системи и протокола/формата, по който
те комуникират
• Сериализира и десериализира данни от и към най-популярните текстови
формати (JSON, XML)
Компетентности
• Способен е да създава и надгражда софтуер, използващ клиент-сървър
архитектура
Резултат от учене 11.9: Разбира конкурентното програмиране – нишки, процеси, асинхронност
Знания
• Разбира същността на термина „процес“
• Разбира изпълнението на дадена програма
• Разбира значението на термина „блокираща операция“
• Познава операциите, които са блокиращи, и тяхното влияние върху процеса
• Познава видовете проблеми при разработване на сървър за клиент-сървърно
приложение
• Познава видовете проблеми при разработка на потребителски интерфейс
• Знае значението на термина „нишка“ и неговата свързаност с понятието
за процес
• Познава връзката между нишките, процесите, както и броя на процесорите
в системата
• Разбира управлението на нишките от програмата и от операционната система
• Разбира концепцията за споделена памет между различни нишки
• Разбира проблемите за разрешаване при използване на нишки: Race conditions,
Deadlocks, Livelocks, Starvation
• Разбира концепциите за синхронизация и заключване
• Познава начина за асинхронизиране на блокираща операция
• Знае начините за синхронизиция и правилно заключва при боравене с нишки
Умения

• Синхронизира множество асинхронни процеси
• Борави с многонишков код

Компетентности

• Способен е да създава и надгражда софтуер, използващ асинхронни операции

Средства за оценяване: Средство 1:
• Практически задачи по програмиране
Средство 2:
• Решаване на тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърна зала
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Вярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените компетентности
За средство 2:
• О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
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ЕРУ 12
Наименование на еди- Работен процес
ницата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 12.1: Владее основните процеси на софтуерно тестване
Знания
• Разбира нуждата от тестване на софтуера
• Разбира основните правила и характеристики на тестването
• Разбира разликите между различните видове тестове (Unit testing, Integration
testing, Functional testing)
• Разбира работата на различните тестови framework
• Разбира разликата между ръчно и автоматизирано тестване
Умения
• Провежда ръчни тестове, за да идентифицира проблеми
• Пише различни видове тестове (unit тестове, functional тестове, integration
тестове)
• Превръща user stories в тестове
• Използва тестовете като форма на документация на даден код (например
библиотека)
Компетентности
• Способен е да тества ефективно и автоматизирано софтуерен проект
Резултат от учене 12.2: Използва методологии за разработка на софтуер
Знания
• Познава общия процес на разработка на софтуер и Value-chain (верига на
добавената стойност)
• Знае различните роли, които влизат в разработката на даден софтуер (бизнес анализатори, програмисти, системни администратори, специалисти по
контрол на качеството, проектни мениджъри, представители на клиентите
(на 3 нива – бизнес, техническо, технологично)
• Познава и разбира същността на гъвкавите и негъвкавите методологии за
разработка на софтуер, както и идеи зад тях
• Изброява примери за употреба (и съответните плюсове и минуси) от тези
методологии
• Разбира значението и приложението на user stories
Умения
• Прави дизайн на дадена система/feature/част, преди да бъде написана като код
Компетентности
• Работи в екип по софтуерен проект, спазвайки различна методология за
разработване на софтуер
• Поема определена роля в даден софтуерен процес със съответната методология
• Аргументира се за използването на дадена софтуерна технология в конкретни случаи
Резултат от учене 12.3: Създава софтуерна документация
Знания
• Познава базови инструменти за писане на документация
• Познава системи за генериране на информация
• Разбира процесите в системата по графично описание
Умения
• Създава и поддържа документация в екип
• Описва конкретен софтуерен проект
Компетентности
• Способен е да документира даден софтуер
• Владее систематичен подход към документация
• Детайлно описва документация за инсталиране и стартиране на проекта
• Чете и разбира ефективно дадена софтуерна документация
Резултат от учене 12.4: Използва системи за контрол на версията на изходния код
Знания
• Разбира разликата между централизирана и децентрализирана source control/
version control система (svn/git)
• Познава начините за работа с основните source control/version control системи
• Разбира понятията commit, branch, merge, push и pull в контекста на source/
version control системата, която използва
• Разбира понятието конфликт в контекста на програмирането и знае методи
за преодоляването на конфликти
• Познава начини за интеграция на source/version control системи в среди за
разработка
• Познава добри практики, свързани с процеса на поддържане на source/
version control системи
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Умения
Компетентности
Резултат от учене 12.5:
Знания

Умения
Компетентности

Резултат от учене 12.6:
Знания
Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:
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• Използва системите през графичен и конзолен потребителски интерфейс
• Работи със source/version control hosting service
• Работи в екип, използвайки source/version control система
• Избира подходящата source/version control система според нуждите на екипа
и проекта
Прилага процес на управление на задачите
• Разбира необходимостта от управление на софтуерната разработка и основни
методологии за това
• Разбира идеята зад това да има „задачи“ в разработката на един софтуер
• Знае нужните реквизити за една задача (описание, приоритет, свързани
задачи, поемане на отговорност за задача)
• Разбира основните състояния на една задача (Backlocked, Pending/Todo,
Doing, For Review, Done)
• Разбира концепцията за „блокиране“ на задача от друга задача
• Ориентира се в даден софтуер за task management
• Работи с примерна система за task management
• Управлява обема работа целесъобразно и адекватно спрямо крайните резултати
• Способен е да преведе дадена задача през целия є цикъл на състояния
• Комуникира с колеги и външни специалисти, когато има неясноти или
неща, които блокират
Работи с чужд код
• Познава инструменти за ориентиране в чужд код
• Ориентира се в чужд код
• Чете тестове като документация на чужд код
• Работи с чуждо API
• Ориентира се в документацията на чужд код
• Извършва прегледи на кода (code reviews)
• Способен е да поддържа и развива чужди проекти
• Лесно и бързо се ориентира и използва чужди библиотеки
Средство 1:
• Практически задачи по програмиране
Средство 2:
• Решаване на тест
За средство 1:
• Компютърна зала
За средство 2:
• Учебен кабинет
За средство 1:
• Вярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените компетентности
За средство 2:
• О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време

ЕРУ 13
Наименование на еди- Уеб програмиране
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1: Разработва Уеб Frontend
Знания

• Разбира термините URI и URL
• Разбира HTTP като протокол за комуникация
• Познава семантичното структуриране на уебстраница чрез HTML
• Познава стилизирането и подреждането на страница чрез CSS
• Разбира механизма, по който чрез форми се изпраща информация към
сървъра
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Умения

• Структурира семантични HTML документи
• Създава комуникация от вида Сървър -> HTML страница -> Форма с
данни -> Сървър

Компетентности

• Способен е да имплементира уебстраница по зададен дизайн
• Способен е да извършва сървърна комуникация чрез форми
• Разработва, създава и визуално репрезентира уебстраници и уебсайтове

Резултат от учене 13.2: Разработва сървърен уебсофтуер
Знания

•
•
•
•

Разбира различните HTTP заявки като начин за сървърна комуникация
Разбира MVC като архитектура за изграждане на сървърен уебсофтуер
Разбира концепцията зад REST комуникацията
Знае основните SQL заявки за вземане и обработване на данни

Умения

•
•
•
•

Реализира
Обслужва
Реализира
Различава

Компетентности

• Разработва динамичен уебсайт – сървърна и клиентска част

комуникация с база данни
различни HTTP заявки
CRUD операции през SQL
сървър и уебсайт

Средства за оценяване: Средство 1:
• Практически задачи по програмиране
Средство 2:
• Решаване на тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърна зала
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Вярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените компетентности
За средство 2:
• О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
ЕРУ 14
Наименование на еди- Дизайн и моделиране
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Приложен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1: Моделира дизайн на софтуер
Знания

• Знае предимствата и недостатъците на всеки един от подходите при моделиране чрез обектен модел – наследяване срещу композиция
• Знае начините за изграждане на библиотека/Framework/API
• Разбира разликата между различните подходи за дизайн и моделиране
на софтуер

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Способен е да създава, моделира и имплементира често срещани и използвани абстракции

Създава предварителен дизайн на софтуер без писане на код
Моделира API – публична част и имплементационна част
Чертае и разчита клас диаграми – комуникиране и релации
Имплементира прототип по зададен дизайн

Резултат от учене 14.2: Създава дизайн на софтуер
Знания

• Познава основните компоненти за изграждане на библиотека/софтуерна
рамка/API

Умения

• Създава прототип по зададен дизайн по различни възможни методи

Компетентности

• Способен е да създаде дизайн и модел на софтуер без конкретна имплементация
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Практически задачи по програмиране
Средство 2:
• Решаване на тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърна зала
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Вярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените
компетентности
За средство 2:
• Отговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в компютърни зали, а по практика – в компютърни
зали, учебни лаборатории или базови обекти
във фирми с предварително сключени договори,
които отговарят на материалната база, описана
в ДОС, за придобиване на квалификация по
професи ята „Приложен програмист“ – трета
степен на професионална квалификация.
За постигане резултатите от ученето материалната база трябва да включва:
4.1. Учебен кабинет
4.1.1. Основно оборудване – у чебни маси,
столове, учебна дъска, екран за прожектиране,
мултимедийни и други средства за обучение и
дидактическа техника.
4.1.2. Учебни пособия – онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти. Наличие на библиотека за специализирана литература
(на хартиен или електронен носител).
4.1.3. Компютърна зала – включва индивидуални компютърни работни места, оборудвани с
необходимия за учебния процес хардуер и софтуер, осигурен достъп до интернет, мултимедиен
проектор.
4.2. Учебна лаборатория
Учебните лаборатории се оборудват с хардуерни и софтуерни средства, достъп до интернет,
както и със съответни справочници и друга
техническа литература.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За
работно място се счита площта, върху която се
намират хардуерните и софтуерните средства,
необходими за работа.
Нормативните изисквания към учебната лаборатория са в съответствие с дейностите, които
ще се извършват в нея, с видовете технологични
процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
4.2.1. Основно оборудване:
– компютърни работни места – по едно за
всеки обучаван;
– различни видове периферни устройства,
необходими за учебния процес;
– хардуер и софтуер, необходими за учебния
процес (такива могат да бъдат интегрирани среди
за разработка (IDE), компилатори, интерпретатори, библиотеки, системи за управление на

програмния код (source control), за автоматизирано
асемблиране (build) и автоматизирано тестване,
непрекъсната интеграция (continuous integration),
системи за управление на задачите и дефектите
(bug and task tracking).
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
от общата професионална подготовка имат лица
с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
по специалности от следните професионални
направления от Класификатора на областите
на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
• О бласт на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“:
◦ П рофесионално направление „Администрация и управление“;
◦ Професионално направление „Икономика“.
• О бласт на висше образование „Технически
науки“.
• О бласт на висше образование „Здравеопазване и спорт“:
◦ Професионално направление „Медицина“.
Право да преподават по учебните предмети
от отрасловата и специфичната професионална
подготовка (теория и практика на професията)
имат лица с висше образование с образоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на с т епен „ма г ис т ър“
или „бакалавър“ по специалности от следните
професионални направления от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления:
• О бласт на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“:
◦ П рофесионално направление „Администрация и управление“;
◦ Професионално направление „Икономика“;
◦ П рофесионално направление „Право“.
• О бласт на висше образование „Природни
науки, математика и информатика“:
◦ П рофесионално направление „Информатика и компютърни науки“.
• О бласт на висше образование „Хуманитарни науки“:
◦ Професионално направление „Филология“.
• О бласт на висше образование „Технически
науки“:
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◦ П
 рофесионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“;
◦ П рофесионално направление „Комуникационна и компютърна техника“.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават
лица без висше образование, ако са придобили
съответната професионална квалификация при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Професионална квалификация „учител“ не
е необходима.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
Списък на използваните съкращения
ЗБУТ – здравословни и безопасни условия
на труд
КС – компютърна система
ИКТ – информационни и комуникационни
технологии
ИТ – информационни технологии
ПУ – периферни устройства
ОС – операционна система
IDE – интегрирана среда за разработка
Debug – функционалност за разучаване на
кода и изясняване на грешките
SQL – език за структурирани запитвания
WWW – World Wide Web
HTTP – Hypertext Transfer Protocol – протокол
за трансфер на хипертекст
HTML – Hypertext Markup Language – език за
маркиране на хипертекст
CSS – Cascading Style Sheets – език за описание на стилове
URI – Uniform Resource Identifier – универсален идентификатор на ресурс
URL – Uniform Resource Locator – универсален
указател на ресурс
USB – Universal Serial Bus – у н и верса л на
серийна шина
VGA – Video Graphics Array – видеографичен
масив
HDMI – High-Definition Multimedia
Interface – интерфейс за мултимедия с висока
детайлност
PCI – Peripheral Component Interconnect
SATA – Serial AT Attachment – шинен интерфейс
DV I – Digital Visual Interface – диг и та лен
(цифров) графичен интерфейс
REPL – read-eval-print loop – интерактивна
среда за компютърно програмиране
CRUD – create, read, update and delete – четирите основни функции на паметта за продължително съхранение
JOINs – заявка, която съчетава редове от две
или повече таблици
OSI model – Open Systems Interconnection Basic
Reference Model
TCP – Transmission Control Protocol
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UDP – User Datagram Protocol
JSON – JavaScript Object Notation – текстово
базиран отворен стандарт
XML – eXtensible Markup Language – разширяем маркиращ език
svn – Subversion – софтуерна система за контрол на версиите
git – децентрализирана система за контрол
на версиите на файлове
API – Application Programming Interface – приложно-програмен интерфейс
MVC – Model-View-Controller – Модел-изгледконтролер – архитектурен шаблон за дизайн в
програмирането.
506

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2002 г. за международен автомобилен
превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; попр.,
бр. 85 от 2005; изм. и доп., бр. 26, 46 и 95 от
2006 г., бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от 2008 г.,
бр. 92 от 2011 г., бр. 69 и 85 от 2012 г., бр. 41
от 2014 г., бр. 20 и 42 от 2016 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителите на транспортната дейност
на търговците не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да
упражняват превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя
на транспортната дейност не са налагани
санкции в една или повече държави членки
за тежки нарушения, посочени в Регламент
(ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г.
за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на класификацията на тежките
нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация
на автомобилния превозвач, и за изменение
на приложение III към Директива 2006/22/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент
(ЕС) 2016/403).
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се
извършва в съответствие с изискванията на
чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.“
§ 2. В чл. 8, ал. 5 след думите „Автомобилна администрация“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните
изменения:
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1. Точка 3 се изменя така:
„3. да притежава валидно удостоверение
за психологическа годност по смисъла на
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за
движението по пътищата;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата
по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните
превози.“
§ 4. Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 8, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на лиценз на Общността и заверени
копия на лиценз на Общността за международен
автомобилен превоз
на пътници
на товари
от: ........................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството) (правна форма)
ЕИК:

Контакти с
търговеца:
(имейл)

(мобилен
телефон)

(стационарен
телефон)

(факс)

Представям настоящото заявление и
приложените към него документи за
издаване на лиценз на Общността за
международен автомобилен превоз и
броя заверени
коп и я н а л иценза.

(с цифри)

(с думи)
*** Приложени документи и електронен носител:

1. С
 правка за доказване на финансова стабилност.
2. С
 видетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен
документ, издаден от компетентен съдебен
или административен орган в държавата
членка, в която е пребивавал ръководителят
на транспортната дейност.
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3. К
 опие от удостоверение за професионална
компетентност, издадено на лицето, което
ръководи транспортната дейност (Прилага
се, когато не е издадено от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.)
4. Д
 окументи за платени държавни такси по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
5. Електронен носител с данни:
5.1. Файл в табличен вид с разширение „xls“
(Microsoft Еxcel) – списък с данни на
моторните превозни средства (приложение № 6а от Наредба № 11).
5.2. Файлове със сканирани документи на
моторните превозни средства:
– свидетелство за регистрация – част І;
– договори за наем или лизинг.
В представения електронен носител данните са достоверни и сканираните документи са
идентични с оригиналите.
В съответствие с изискването за установяване
на територията на Република България по член 5
от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
установяване на общи правила относно условията,
които трябва да бъдат спазени за упражняване на
професията автомобилен превозвач и за отмяна
на Директива 96/26/ЕО на Съвета, заявявам, че
разполагам със:
1. Офис на адрес:
..................................................................................
..................................................................................
2. Гаражна площ на адрес:
..................................................................................
..................................................................................
3. Експлоатационен център на адрес:
..................................................................................
..................................................................................
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84,
ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105
от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица
по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6 . пр и е д н ол ич е н търго ве ц – ф и з ич е с к о т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
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Прилага се пълномощното, когато документите
са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да
бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“,
подпис и печат.

 елая да получа заявените документи:
Ж
в регионална структура на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“
гр. ...........................…………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „А втомобилна
администрация“, София 1000, ул. Ген. Й. В.
Гурко № 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговеца;
друг адрес:
..................................................................................
(пощенски код, област, община, населено място,
ул./ж.к., №, блок, телефон)
..................................................................................
..................................................................................
Дата: ……………….
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят, .......................................................... ,
(име, фамилия и длъжност
на проверяващия)
извърших проверка за комплектоване на заявлението с изискваните документи и
не установих пропуски;
установих, че: ...................................................
..................................................................................
..................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на
документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ………..……….…… Служител: .................
(подпис, печат)
(подпис)“
§ 5. Приложение № 11д към чл. 10, ал. 3 се
изменя така:

„Приложение № 11д
към чл. 10, ал. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
за продължаване срока на валидност на лиценз
на Общността и заверени копия на лиценз на
Общността за международен автомобилен превоз
на пътници №
на товари №
от: ............................................................................
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**

на

(наименование на дружеството) (правна форма)
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ЕИК:
Контакти с търговеца:
(имейл)
(мобилен телефон)

(стационарен телефон)

Представям настоящото заявление и приложените към него документи за продължаване
на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз и
броя заверени копия на лиценза.
***Приложени документи:
1. С правка за доказване на финансова стабилност.
2. С
 видетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен
документ, издаден от компетентен съдебен
или административен орган в държавата
членка, в която е пребивавал ръководителят
на транспортната дейност.
3. К опие от удостоверение за професионална
компетентност, издадено на лицето, което
ръководи транспортната дейност (Прилага
се, когато не е издадено от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.)
4. Д
 окументи за платени държавни такси по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
5. Други:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
В съответствие с изискването за установяване
на територията на Република България по член 5
от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
установяване на общи правила относно условията,
които трябва да бъдат спазени за упражняване на
професията автомобилен превозвач и за отмяна
на Директива 96/26/ЕО на Съвета, заявявам, че
разполагам със:
1. Офис на адрес:
.............................................................................
.............................................................................
2. Гаражна площ на адрес:
.............................................................................
.............................................................................
3. Експлоатационен център на адрес:
.............................................................................
.............................................................................
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84,
ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105
от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
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3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица
по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6 . пр и ед н ол ич е н търго ве ц – ф и з ич е с к о т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите
са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да
бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“,
подпис и печат.

Желая да получа заявените документи:
 регионална структура на Изпълнителна
в
агенция „Автомобилна администрация“
гр. ……………………………………………...........................;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София 1000, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
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За моя сметка на:
 дреса на управление на търговското друа
жество;
друг адрес:
..................................................................................
(пощенски код, област, община, населено място,
ул./ж.к., №, блок, телефон)
..................................................................................
..................................................................................
Дата: ……………….
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят, .......................................................... ,
(име, фамилия и длъжност
на проверяващия)
извърших проверка за комплектоване на съответното заявление с изискваните документи и
не установих пропуски;
установих, че:
..................................................................................
..................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на
документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ………..……….……
(подпис)
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Служител: .................
(подпис)“

Министър:
Ивайло Московски
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-437
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗМСМА във връзка
с протокол от 6.07.2017 г., изготвен по реда на
чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ, одобрен от директора на
Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, с който е
констатирана явна фактическа грешка в картата
на възстановената собственост на землището
на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе,
нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Тръстеник, община Иваново, област Русе, за
имоти с № 037003, 037005, 037004, 000153, 000390,
000391, 320010, 000077 с площ за преработка в
размер 11,084 дка.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Министър:
Р. Порожанов
528

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3515-П
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5,
т. 1 и 5 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4864 от
16.01.2018 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(АПСК) реши:
Отменя Решение № 3513-П от 9.01.2018 г. на
АПСК (ДВ, бр. 6 от 2018 г.) за определяне на
метод за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване и прекратява приватизационната процедура, открита с Решение № 1629 от 19.11.2015 г.
на АПСК (ДВ, бр. 93 от 2015 г.) за приватизационна продажба на бивше Летище Търговище,
намиращо се в с. Буховци, община Търговище,
област Търговище, обособена част от „Летище
Пловдив“ – ЕАД, Пловдив.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 625
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-С-62/21.11.2014 г. от Светослав
Иванов Славчев с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за улична регулация
и план за регулация и застрояване (ИПУР и ПРЗ)
на поземлен имот с идентификатор 04234.6983.825
по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и
нотариален акт № 8, том II, рег. № 6338, дело
№ 176 от 21.12.2014 г., скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 04234.6983.825 по КККР
на с. Бистрица, комбинирана скица за пълна или
частична идентичност по чл. 16 ЗКИР, мотивирано
предложение за ПУП, пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-9/3.02.2015 г., т. 8, е прието
заданието и мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за одобряване на заданието и разрешаване на изработването на проект за ПУП при
задължително спазване на условията на отделите
на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-176 от 11.03.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 124а,
ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание и е разрешено
изработване на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за регулация и застрояване в обхват на поземлен
имот с идентификатор 04234.6983.825 по КККР
на с. Бистрица и прилежащата улица, кв. 55,
м. с. Бистрица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-С-62/11.03.2015 г.
Със заявление вх. № ГР-94-С-62/15.04.2015 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица при о.т. 543б и задънена улица от
о.т. 535г до о.т. 535м, изменение на границите на
УПИ І – „За стопански двор“, кв. 90; откриване на улица от о.т. 535г до о.т. 543б и задънена
улица от о.т. 543е до о.т. 543з; създаване на нов
УПИ ХХVІІ-825 – „За жс“, кв. 55, и план за застрояване за УПИ XXVII-825 – „За жс“, кв. 55,
м. с. Бистрица, с обяснителна записка.
Представени са данни за п редвари телно
проучване № ТУ-1321/15.04.2015 г. от „Софийска
вода“ – А Д, съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, на 22.04.2015 г.,
декларация за липса на съществуваща висока
дървесна растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ – СО, на 6.07.2015 г., и становище № 94-00-5551/22.06.2015 г. на началника на
СРИОСВ за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
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На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление
в „Държавен вестник“, като съгласно писмо peг.
№ 6602-84/2/6.07.2015 г. на главния архитект на
район „Панчарево“ в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
а л. 7 ЗУ Т с решение по протокол № ЕС-Г57/28.07.2015 г., т. 6, допълнен с решения по протоколи № ЕС-Г-86/8.11.2016 г., т. 6, със служебно
предложение да се преномерира новообразуваният кв. 55а и № ЕС-Г-90/22.11.2016 г., т. 15, със
служебно предложение да се преномерира УПИ
ХХVII-825 – „За жс“, като УПИ ХХVIII – „За
жс“. След изпълнение на направените служебни предложения е предложено изпращането на
проекта за подробен устройствен план в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересувано лице по
смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственик на поземлен имот с идентификатор 04234.6983.825 по
КККР на с. Бистрица, което се установява от
представените в производството документ за
собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересувано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание и е разрешено изработването
на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в разрешаването, проектът е съобщен на заинтересованите лица, същият е разгледан и приет
от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът
се урегулира за първи път, като регулационните
граници следват имотните такива на същия по
кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация при о.т. 543б
и задънена улица от о.т. 535г до о.т. 535м, създаване на нов кв. 55а, изменение на границите на
УПИ І – „За стопански двор“, с оглед откриване на улица от о.т. 535г до о.т. 543б и задънена
улица от о.т. 543е до о.т. 543з с цел осигуряване
на лице (изход) към улица на новообразуван
УПИ ХХVIII-825 – „За жс“, кв. 55а, в съответствие
с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегу-
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лирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Вилна
зона“ (Жв). Предвиденото застрояване на жилищна сграда е допустимо в тази устройствена
зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда нискоетажно като характер и свободностоящо като
начин застрояване. Планът се одобрява при спазване изискванията на чл. 34 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнени са изискванията на ЗООС, което се
установява от представеното становище на РИОСВ
за преценка на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
от което е видно, че липсва необходимост от
извършването на оценка на въздействието върху
околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2,
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1,
3 и 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, чл. 34, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-57/28.07.2015 г., т. 6, № ЕС-Г86/8.11.2016 г., т. 6, № ЕС-Г-90/22.11.2016 г., т. 15,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на улица при о.т. 543б и задънена улица
от о.т. 535г до о.т. 535м. Изменение на границите
на УПИ І – „За стопански двор“, кв. 90. Откриване
на улица от о.т. 535г – о.т. 543ж – о.т. 543е – о.т.
543д – о.т. 543г – о.т. 543в до о.т. 543б и задънена
улица от о.т. 543е до о.т. 543з. Създаване на нов
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кв. 55а. Създаване на нов УПИ XXVIII-825 – „За
жс“, кв. 55а, по кафявите и зелените линии, цифри,
букви и текст, зачертавания и щриховки съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
новосъздаден УПИ ХХVІІІ-825 – „За жс“, кв. 55а,
м. с. Бистрица, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в Дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 629
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-3823/9.12.2016 г. от
собствениците на поземлен имот с идентификатор
№ 68134.1114.1354 по КККР на район „Красна
поляна“ с искане за продължаване на устройствената процедура за собствения им имот, с
одобряване на изменение на план за регулация и
план за застрояване в обхвата на УПИ IV-1112 и
свързаното с това изменение на улична регулация
между о.т. 465а и о.т. 466г, кв. 133, м. Факултета,
одобрен с Решение № 388 по протокол № 64 от
26.06.2014 г. на СОС. Посоченият УПИ е изключен
от обхвата на одобряване с т. 2 и 3 от решението
поради непредставяне към момента на одобряване
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5
ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ).
Към за я влен ие т о са п ри ложен и след н ит е до к у м ен т и: п ъ л н о мо щ н о – 1 б р. с р ег.
№ 7354/20.04.2015 г. на нотариус Красимир Бележков, СРС – София, рег. № 617 на НК; нотариален
акт № 73, том X, рег. № 12638, дело № 1667/2015 г.
за поземлен имот с идентификатор по КККР
№ 68134.1114.1354; скица № 15-323867/5.07.2016 г. за
поземлен имот с идентификатор № 68134.1114.1354,
издадена от СГКК – София; обяснителна записка и проект на ИПР и ПЗ за УПИ IV-1112 – „За
ресторант“, и улица между о.т. 465а и о.т. 466г,
кв. 133, м. Факултета, район „Красна поляна“.
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С писмо изх. № САГ16-ГР00-3823-[1]/9.12.2016 г.
на директора на дирекция „Териториално планиране“ заявителят е уведомен, че е необходимо
проектът за ПУП да е съобразен с нормата на
чл. 26, ал. 1 ЗУТ.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 3823-[2]/3.01.2017 г. са внесени допълнителни
документи.
Проектът за ПУП – ИПР и ПЗ е изпратен в
район „Красна поляна“ за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № САГ16ГР00-3823-[3]/11.01.2017 г. на началник-отдел
„Устройствено планиране“.
С писмо изх. № РКП17-ГР00-2(1)/22.02.2017 г.
на главния експерт от отдел „Устройствено планиране“ към район „Красна поляна“ – СО, проектът
за ПУП е обявен, като в законоустановения срок
не са постъпили възражения.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 3823-[5]/28.03.2017 г. за внасяне на допълнителни документи е представено удостоверение за
приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри изх.
№ 25-22182/27.03.2017 г. за обект: Поземлен имот
с идентификатор № 68134.1114.1354 по КККР на
район „Красна поляна“, издадено от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
Служебно по преписката са приложени: копие
от плана за регулация на м. Факултета, Решение
№ 388 по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС,
с което е одобрен проектът за ПУП – ИПУР,
ПР, ИПЗ и план-схеми на м. Факултета, в граници: бул. Никола Мушанов, ул. Ришки проход,
ул. Западна, нерегулиран терен (Западен парк),
ул. Суходолска, нерегулиран терен, ул. Гайтанци,
ул. Суходолска, нерегулиран терен (Селскостопанска академия), ул. Сали Яшар, кв. 3а, северна и
западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т. 9
до о.т. 21а, улица от о.т. 22а до о.т. 50а, новопроектирана улица от о.т. 50а до о.т. 49а, новопроектирана улица от о.т. 49а до о.т. 49б, жп ареал,
ул. Гайтанци, ул. от о.т. 79а до о.т. 93в, северна
и западна граница на кв. 107б, бул. Президент
Линкълн, терен за техническа инфраструктура,
новопроектирана улица от о.т. 122а до о.т. 446б.
По проекта за ПУП е изразено положително
становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ и
с протокол № ЕС-Г-35 от 2.05.2017 г., т. 19, е взето
решение за приемането му и изпращане в СОС за
довършване на процедурата по одобряването му.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
по одобряване на проект за ПУП – ИПР и ПЗ
за УПИ IV-1112 – „За ресторант“, и изменение
на улична регулация между о.т. 465а и о.т. 466г,
кв. 133, м. Факултета, район „Красна поляна“,
е направено от заинтересовано лице като собственик на поземлен имот с идентификатор
№ 68134.1114.1354 по КККР на район „Красна
поляна“.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ИПР в частта на УПИ IV-218, 267 – „За
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ресторант“, кв. 133, е проведено като част от
производството по одобряване на цялостния
ПУП на м. Факултета, одобрен с Решение № 388
по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС. Посоченият имот попада в териториалния обхват на
допускането за изработване на цялостен ПУП на
м. Факултета, за който са проведени процедурите
по съобщаване на заинтересованите лица, обществено обсъждане, направени са съгласувания
и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 388 по протокол
№ 64 от 26.06.2014 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 2 и 3 от Решение № 388 по протокол № 64
от 26.06.2014 г. на СОС УПИ IV-218, 267 – „За
ресторант“, кв. 133, е изключен от обхвата на
одобряване поради липсата към този момент на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 или
чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ, което прави фактическият
състав недовършен в тази си част.
След одобряване на решението на СОС е
изменена кадастралната карта, като вместо ПИ
218 и 267 е попълнен ПИ с идентификатор 1354.
Поземлен имот с идентификатор по КККР
№ 68134.1114.1354, собственост на заявителя, съгласно представените документи за собственост не
съответства на предвидения с проекта УПИ IV218, 267 – „За ресторант“, кв. 133, м. Факултета.
Предвид горното заявителят е пожелал УПИ IV
да се одобри по имотни граници на ПИ с идентификатор по КККР № 68134.1114.1354.
Предвид вида на ПУП – УПУП проектът е изработен като изменение на предходен ПУП – ИПР
за УПИ IV-1112 – „За ресторант“.
С настоящия проект нов УПИ IV-1354 – „За
автосервиз, шоурум и обществено обслужване“,
се отрежда за имот 1354 по действащата кадастрална карта.
Лицето (изход) към улица на УПИ IV-1354 – „За
автосервиз, шоурум и обществено обслужване“,
се осигурява по улица от о.т. 465а до о.т. 466г. С
изключването на УПИ IV от акта за одобряване
на ПР на м. Факултета за уличнорегулационната
граница на същия следва да се счита, че процедурата по одобряване не е завършена и за уличната
регулация в частта на УПИ IV-1112.
Предвид обстоятелството, че внесеният проект
се различава от приетия от ОЕСУТ по цялостния
план, то по отношение на същия е направено
съобщаване на заинтересованите лица и отново
приемане от ОЕСУТ.
Предназначението на УПИ „За автосервиз,
шоурум и обществено обслужване“ е указано с
плана съгласно изискването на чл. 8, ал. 1 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, в която предназначението „За автосервиз, шоурум и обществено обслужване“ е
допустимо.
С ПЗ в нов УПИ IV-1354 се предвижда свободностоящо, нискоетажно нежилищно застрояване
при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени
разстояния към регулационните граници и между
сградите, включително през улица.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
т. 2 и 6 ЗУТ, т. 12 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-35 от
2.05.2017 г., т. 19, и Решение № 388 по протокол
№ 64 от 26.06.2014 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IV1112 – „За ресторант“, като регулационните линии
се съвместяват с имотните на имот с идентификатор по КККР № 68134.1114.1354 за образуване
на нов УПИ IV-1354 – „За автосервиз, шоурум и
обществено обслужване“, кв. 133, и свързаното
с това изменение на улична регулация между
о.т. 465а и о.т. 466г, м. Факултета, район „Красна
поляна“, по сините, кафявите и зелените линии,
текст, цифри и зачертавания съгласно приложения
проект, представляващ неразделна част от плана
за регулация на м. Факултета, в граници: бул. Никола Мушанов, ул. Ришки проход, ул. Западна,
нерегулиран терен (Западен парк), ул. Суходолска, нерегулиран терен, ул. Гайтанци, ул. Суходолска, нерегулиран терен (Селскостопанска
академия), ул. Сали Яшар, кв. 3а, северна и
западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т. 9
до о.т. 21а, улица от о.т. 22а до о.т. 50а, новопроектирана улица от о.т. 50а до о.т. 49а, новопроектирана улица от о.т. 49а до о.т. 49б, жп ареал,
ул. Гайтанци, ул. от о.т. 79а до о.т. 93в, северна
и западна граница на кв. 107б, бул. Президент
Линкълн, терен за техническа инфраструктура,
новопроектирана улица от о.т. 122а до о.т. 446б,
одобрен с Решение № 388 по протокол № 64 от
26.06.2014 г. на СОС.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – план
за застрояване (ПЗ) за нов УПИ IV-1354 – „За
автосервиз, шоурум и обществено обслужване“,
кв. 133, м. Факултета, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за
регулация на м. Факултета, в граници: бул. Никола Мушанов, ул. Ришки проход, ул. Западна,
нерегулиран терен (Западен парк), ул. Суходолска,
нерегулиран терен, ул. Гайтанци, ул. Суходолска,
нерегулиран терен (Селскостопанска академия),
ул. Сали Яшар, кв. 3а, северна и западна граница
на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т. 9 до о.т. 21а, улица
от о.т. 22а до о.т. 50а, новопроектирана улица от
о.т. 50а до о.т. 49а, новопроектирана улица от
о.т. 49а до о.т. 49б, жп ареал, ул. Гайтанци, ул. от
о.т. 79а до о.т. 93в, северна и западна граница
на кв. 107б, бул. Президент Линкълн, терен за
техническа инфраструктура, новопроектирана
улица от о.т. 122а до о.т. 446б, одобрен с Решение
№ 388 по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красна поляна“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
365
РЕШЕНИЕ № 705
от 26 октомври 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е пост ъпило за явление вх. № СА Г17ГР00-810/19.04.2017 г. от Росица Василева Ковачева
чрез пълномощник Васил Димитров Василев
(пълномощно № 4625/7.04.2016 г. на нотариус Весела Ивчева, нотариус в СРС – София, рег. № 271
на НК) с искане за разрешаване изработване на
проект за ПУП – ИПРЗ за ПИ с идентификатор
68134.1381.307 от КК и КР, УПИ V – „За жс“,
и УПИ VI – „За жс“, кв. 46, м. Толстой, район
„Надежда“.
Към същото са приложени: пълномощно;
задание; обяснителна записка; нотариален акт
от 7.04.2016 г.; комбинирана скица за пълна или
частична идентичност съгласно чл. 16, ал. 3
ЗКИР; скица № 15-215741/4.05.2016 г. на СГКК;
мотивирано предложение.
Заявлението и мотивираното предложение са
разгледани от отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“, като становището на
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ е за прекратяване на
производството по одобряване на ПУП за имотите,
попадащи в обхвата на кв. 46 по т. 4 от Решение
№ 644 от 21.11.2013 г. на СОС, с което е одобрен
план за регулация и застрояване на м. Толстой
с оглед законосъобразното му приключване с
краен административен акт.
Заявлението е разгледано на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-50/20.06.2017 г., т. 7, като е взето решение
да се внесе доклад в СОС за прекратяване на
производството по т. 4 от решението.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
В т. 4 от решението е записано, че „не се одобрява план за регулация и застрояване за кв. 46,
м. Толстой, район „Надежда“.
Това означава, че въпросният квартал е „изключен“ от обхвата на одобряване на плана за
регулация и застрояване на м. ж.к. Толстой.
Използването в текста на горната точка на
израза „не се одобрява“ като понятие не съществува в административното производство, поради
което не става ясно дали същото продължава
да бъде висящо и може да бъде продължено
при настъпване на даден юридически факт, или
производството се приключва с краен административен акт.
При тълкуване на израза „не се одобрява“ в
конкретния случай по т. 4 органът е имал предвид
не само невъзможността производството в този
обхват да се развие и приключи към момента
на одобряване на ПУП в останалата му част,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

но и липса на воля за неговото продължаване в
рамките на това административно производство.
В случая действителната воля на административния орган е била административното
производство по отношение на кв. 46 „да бъде
прекратено“. Терминът, с който е „изразена“ тази
воля обаче като понятие не съществува в административното производство. Това означава, че
няма краен административен акт за приключване
на производството по отношение на този квартал.
Предвид изложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 АПК административното производство по
одобряване на ПУП – ПРЗ за ПРЗ за имотите,
попадащи в обхвата на кв. 46 по т. 4 от Решение
№ 644 от 21.11.2013 г. на СОС, с което е одобрен
план за регулация и застрояване на м. Толстой
с граници: бул. Ген. Никола Жеков, бул. Рожен,
ул. Хан Кубрат, ул. Екзарх Стефан и ул. Република, район „Надежда“, следва да бъде прекратено
с оглед законосъобразното му приключване с
краен административен акт.
След влизане в сила на прекратяването ще
могат да продължат или ще бъдат допустими
производствата по одобряване на ИПУП в този
обхват, както и влезлите в сила ПУП ще могат
да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 56,
ал. 1 АПК Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за имотите,
попадащи в обхвата на кв. 46 по т. 4 от Решение
№ 644 от 21.11.2013 г. на СОС, с което е одобрен
план за регулация и застрояване на м. Толстой
с граници: бул. Ген. Никола Жеков, бул. Рожен,
ул. Хан Кубрат, ул. Екзарх Стефан и ул. Република, район „Надежда“, който с тази точка „се
изключва“ от обхвата на одобряване.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Решението
може да бъде обжалвано по реда на глава десета,
раздел IV АПК в 14-дневен срок от съобщаването
пред Административния съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
516
РЕШЕНИЕ № 774
от 23 ноември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. рег. № САГ17-ГР00-155/26.01.2017 г.
от „Естейт 999“ – ООД, като собственик на ПИ
с идентификатори 68134.8555.32, 68134.8555.33,
68134.8555.34, 68134.8555.35 и 68134.8555.216 с искане за довършване на процедурата по одобряване
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване в обхвата на м. Япаджа, кв. 2, УПИ ХVІ-34, 35 – „За хотел и ОО“, и
УПИ ХХХІІІ-32, 33, 216 – „За хотел и ОО“, район

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

„Кремиковци“, представляващ неразделна част
от плана за регулация на м. Япаджа, одобрен с
Решение № 536 от 23.07.2015 г. на СОС.
Посочените УПИ са изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от решението поради
непредставяне към момента на одобряване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ
(съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ), което прави
производството в тази му част недовършено.
Към заявлението са приложени: документи за
собственост; скици, издадени от СГКК; проект
за ПУП – ПРЗ на м. Япаджа, кв. 2, УПИ ХVІ34, 35 – „за хотел и ОО“, УПИ ХХХІІІ-32, 33,
216 – „За хотел и ОО“, с обяснителна записка,
пълномощно.
С писмо изх. № СГ17-ГР00-155-[1]/6.03.2017 г.
заявителят е уведомен за допуснати пропуски в
представения проект за одобряване. Със заявление вх. рег. № СГ17-ГР00-155-[1]/14.03.2017 г. е
представен коригиран проект, изработен съгласно
изискванията на отделите на НАГ.
Видно от приложените документи за собственост заявителят е собственик на ПИ с идентификатори 68134.8555.32, 68134.8555.33, 68134.8555.34,
68134.8555.35 и 68134.8555.216, попадащи в обхвата
на УПИ ХVІ-34, 35 – „За хотел и ОО“, УПИ
ХХХІІІ-32, 33, 216 – „За хотел и ОО“, предвид
което не е необходимо представяне на договор
по чл. 15 и 17 ЗУТ.
Проектът за ПРЗ е разгледан и приет с решение
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-34/25.04.2017 г.,
т. 4. Направено е служебно предложение проектът
да се съгласува от АГКК в изпълнение на чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 17-Г Р 0 0 155-[4]/7.07.2017 г. е внесено удостоверение № 2554160/6.07.2017 г., дадено от АГКК за приемане
на проект за изменение на КККР.
Внесена е извадка от действащия план за регулация и проект за ПУП. Служебно по преписката
е приложено Решение № 536 по протокол № 86 от
23.07.2015 г. на СОС, с което е приет проектът за
ПРЗ за м. Япаджа, район „Кремиковци“.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация и
застрояване е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственик на поземлените имоти – предмет на
плана, влизащи в състава на УПИ XVI-34, 35 – „За
хотел и ОО“, УПИ ХХХІІІ-32, 33, 216 – „За хотел
и ОО“, кв. 2, м. Япаджа.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
А дминистративното производство по одобряване на ПРЗ в частта на кв. 2 е проведено
като част от производството по одобряване на
цялостния ПУП – ПРЗ на м. Япаджа, одобрен с
Решение № 536 от 23.07.2015 г. на СОС.
Урегулираните поземлени имоти УПИ XVI34, 35 – „За хотел и ОО“, УПИ ХХХІІІ-32, 33,
216 – „За хотел и ОО“, кв. 2, м. Япаджа, попадат
в териториалния обхват на допускането за изра-
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ботване на проекта, за него са проведени процедурите по съобщаване на заинтересованите лица
и е проведено обществено обсъждане, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 536 от 23.07.2015 г.
на СОС са неразделна част от доказателствата
и мотивите за одобряване на настоящия проект
за план за регулация и застрояване.
С т. 4 от Решение № 536 от 23.07.2015 г. на
СОС УПИ ХVІ-34, 35 – „За хотел и ОО“, УПИ
Х Х ХІІІ-32, 33, 216 – „За хотел и ОО“, кв. 2,
м. Япаджа, са изключени от обхвата на одобряване
поради липсата към този момент на договори по
чл.15 и 17 ЗУТ, което прави фактическия състав
недовършен в тази му част.
Съгласно приложените документи за собственост ПИ с идентификатори 68134.8555.32,
68134.8555.33, 68134.8555.34, 68134.8555.35 и
68134.8555.216 са собственост на едно и също
лице, с което отпада необходимостта от договори по чл. 17 ЗУТ. Основание за одобряване на
ПР е нормата на чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗУТ. Налице
е и последният елемент от фактическия състав
за одобряването на УПИ ХVІ-34, 35 – „За хотел
и ОО“, и УПИ XXXIII-32, 33, 216 – „За хотел и
ОО“, кв. 2, м. Япаджа.
Отреждането на УПИ за имотите по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ се осигурява
по действащата улична регулация.
С ПЗ се предвижда нискоетажно, свободностоящо застрояване със сгради на 3 етажа, Н≤10 м
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и
5 и чл. 32 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите, предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Смф1“
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
като проектът съответства на устройствените
показатели.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ. Проектното
решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 2,
т. 3 ЗУТ, т. 13 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-48/30.06.2015 г.,
т. 4, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-34/25.04.2017 г.,
т. 4, и Решение № 536 от 23.07.2015 г. на СОС
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Япаджа, кв. 2, УПИ
ХVІ-34, 35 – „За хотел и ОО“, УПИ ХХХІІІ-32,
33, 216 – „За хотел и ОО“, район „Кремиковци“,
представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Япаджа, одобрен с Решение № 536 от
23.07.2015 г. на СОС, съгласно приложения проект
по сините и червените линии, цифри и текст.
2. План за застрояване на м. Япаджа, кв. 2,
УПИ ХVІ-34, 35 – „За хотел и ОО“, УПИ ХХХІІІ-32,
33, 216 – „За хотел и ОО“, район „Кремиковци“,
представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Япаджа, одобрен с Решение № 536
от 23.07.2015 г. на СОС, съгласно приложения
проект, без допускане на намалени отстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улици.

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
380
РЕШЕНИЕ № 775
от 23 ноември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило писмо
вх. № САГ16-ГР00-3004 от 25.08.2016 г. от главния
архитект на район „Връбница“ – СО, с което
изпраща по компетентност искане от Снежана
Василева Баракова и Николай Симеонов Стоилов,
собственици на поземлен имот с идентификатор
12084.2700.176, за даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащ
подробен устройствен план за УПИ IV-176, кв. 19,
м. С. Волуяк, район „Връбница“. Към заявлението са приложени: мотивирано предложение за
изменението на ПУП; скица за имота, издадена
от СГКК; комбинирана скица по чл. 16 ЗКИР,
документи за собственост.
Със Заповед № РА 50-70 от 6.02.2017 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват на УПИ
IV-176 (ПИ с идентификатор 12084.2700.176), в
която са указани изискванията на отдели „УП“,
„БДПРЗПГМ“ (КТ и ИМ), „ГКД“, „ПНО“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до района и до заявителя с писмо изх. № САГ16ГР00-3004-[5] от 13.02.2017 г.
С п ис мо в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -3 0 0 4 -[6 ] о т
7.03.2017 г. от началник-отдел „УТКС“ на район
„Връбница“ – СО, са изпратени данни, че горната
заповед е обявена.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3004-[7] от
10.03.2017 г. е внесен за процедиране проект и
обяснителна записка за изменение на план за
регулация и застрояване и изменение на улична
регулация на м. С. Волуяк, кв. 19, изменение на
план за регулация и застрояване на УПИ IV-176
(ПИ с идентификатор 12084.2700.176), обособяване на нови УПИ IV-176, за ЖС и УПИ ХХII176, за ЖС; изменение на улична регулация от
о.т. 43а – о.т. 43б до о.т. 43в (нови), изменение
границите на контактен УПИ III-175, район
„Връбница“. С изменението на застроителния
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план са предвидени нискоетажни, свободни жилищни сгради на три етажа, с височина до 10 м
във всеки от новообразуваните УПИ.
Съобразно с изискванията на отделите на
направление „Архитектура и градоустройство“
с допълнителни заявления към проекта са внесени чертежи, съгласувани с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска вода“ – АД,
дирекция „Зелена система“ – СО, становище на
РИОСВ – София, за необходимостта от провеждане на процедури по глава втора от Наредбата
за ОВОС. Представен е проект по част „Комуникации“, фаза – ПТКП.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-3004-[8] от 20.03.2017 г. проектът за
изменение на плана за регулация и застрояване
и изменение на улична регулация е изпратен в
район „Връбница“ за съобщаване на заинтересуваните лица.
С п ис мо в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -3 0 0 4 -[9] о т
7.04.2017 г. от главния архитект на район „Връбница“ – СО, проектът и разписен лист са върнати в
НАГ – СО, с информация, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Пр о ек т ът е с ъгл ас у в а н о т о т де л и т е н а
НАГ – СО.
С п исмо вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -30 0 4 -[10] о т
19.06.2017 г. в НАГ – СО, е внесено удостоверение
от АГКК за приемане на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
№ 25-17219 от 13.03.2017 г.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-50 от 20.06.2017 г., т. 3 от
допълнителните по дневен ред. Съгласно забележки от отдел „КГД“ е изискано да се отрази
коректно котировката на напречния профил на
прилежащата улица в съответствие на действащия
регулационен план, което е отразено в „служебно предложение“ на ОЕСУТ. От отдел „ПНО“ е
изискано спазване на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. След
изпълнение на служебното предложение проектът
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС да бъде изпратен
в СОС за одобряване по компетентност.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3004-[11] от
23.06.2017 г. към преписката са приложени нови
чертежи на проекта за изменение на ПУП.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3004-[12] от
30.06.2017 г. преписката е допълнена с контролно
заснемане, заверено от дирекция „Зелена система“ – СО, с вх. № СЕК17-ГР00-304 от 28.06.2017 г.
с изискване „да не се засяга и уврежда съществуващата растителност“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено от
заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатор
12084.2700.176 по КККР на с. Волуяк – предмет
на плана, което се установява от приложените
документ за собственост и скица.
Действащият регулационен план на м. С.
Волуяк е одобрен със Заповед № РД-50-09-332
от 16.09.1988 г. на главния архитект на София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри на територията за имот с идентификатор
12084.2700.176, с. Волуяк, са одобрени със Заповед
№ РД-18-40 от 20.07.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
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Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ.
С проекта за изменение на плана за регулация
и застрояване на м. С. Волуяк, кв. 19, от УПИ
IV-176 се образуват нови УПИ ІV-176 – „за ЖС“,
и УПИ ХХІІ-176 – „за ЖС“. Изменя се регулационният план, като вътрешнорегулационните
линии между УПИ IV-176 и III-175 се поставят
по имотните граници на ПИ с идентификатори
12084.2700.175 и 12084.2700.176 по одобрена кадастрална карта. С проекта се създава задънена
улица по о.т. 43а – о.т. 43б – о.т. 43в с профил
3,50 м за осигуряване на транспортен достъп до
нов УПИ ХХII-176 – „за ЖС“, с което е спазено
изискването на чл.14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е налице основание за одобряване на ПУП – ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ по отношение на вътрешнорегулационните линии между УПИ IV-176 и III-175.
По отношение на застрояването с проекта за
ПУП – изменение на план за застрояване (ИПЗ)
в нови УПИ IV-176 – „за ЖС“, и УПИ XXII176 – „за ЖС“, се предвижда ново нискоетажно
свободно жилищно застрояване на три етажа
(кота корниз 10 м).
С проекта на плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
относно нови УПИ ІV-176 – „за ЖС“, и УПИ
XXII-176 – „за ЖС“.
По действащия ОУП на СО обхватът на разработката попада в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм). Предвиденото застрояване на жилищни
сгради е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентeн за това
орган. Внесен е проект, който е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Изпълнени са предписанията в разрешението. Проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ПУР се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради което и на
основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС
компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108,
ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 4 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-50 от 20.06.2017 г., т. 3 от допълнителен
дневен ред, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за улична
регулация – създаване на задънена улица по
о.т. 43а – о.т. 43б – о.т. 43в (нови) с профил 3,50 м
за осигуряване на транспортен достъп до нов УПИ
ХХІІ-176 – „за ЖС“, м. С. Волуяк, кв. 19, район
„Връбница“, по кафявите и зелените линии, цифри
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Проект за изменение на план за регулация, като от УПИ IV-176 се образуват нови
УПИ ІV-176 – „за ЖС“, и УПИ ХХІІ-176 – „за
ЖС“. Вътрешнорегулационните линии между
УПИ IV-176 и III-175 се поставят по имотните
граници на ПИ с идентификатори 12084.2700.175
и 12084.2700.176 по одобрена кадастрална карта
на м. С. Волуяк, кв. 19, район „Връбница“, по
кафявите и зелените линии, цифри, зачертавания
и текст съгласно приложения проект.
3. Проект за изменение на план за застрояване на нови УПИ IV-176 – „за ЖС“, и УПИ
ХХІІ-176 – „за ЖС“, без допускане на намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица, м. С. Волуяк, кв. 19, район „Връбница“,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 778
от 23 ноември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-С-13/2013 г. от Станислав Иванов
Караданов за допускане и одобряване на подробен устройствен план – ИПРЗ на м. Враждебна-юг, район „Кремиковци“, Столична община.
Към заявлението са приложени документи за
собственост, скици на имотите, издадени от
АГКК – СГКК – София, комбинирана скица за
пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3
ЗКИР, мотивирано предложение, пълномощно.
Със Заповед № РД-09-50-645 от 30.07.2014 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план – ИПРЗ за ПИ с
идентификатори 68134.8554.902, 68134.8554.1158,
68134.8554.1234, 68134.8554.1546, 68134.8554.1547,
68134.8554.1548, 68134.8578.13, 68134.8578.94,
68134.8578.95, 68134.8578.96, 68134.8578.97, УПИ
I-1158 – „За рекреация и спорт“, и УПИ II-1554,
1583 – „Терен за озеленяване и комуникации“ и
„Терен за комуникации, инженерна инфраструктура и озеленяване“, „Резервен терен за комуникации“, кв. 79 и кв. 79а, м. Враждебна-юг, район
„Кремиковци“ – СО.
С писмо изх. № ГР-94-С-13/2013/31.07.2014 г.
заповедта е изпратена до район „Кремиковци“ и
до заявителя за сведение и изпълнение.
С молба вх. рeг. № ГР-94-С-13/2013/11.06.2015 г.
е внесен проект за ПУП – ИПРЗ в допуснатия
обхват. Приложени са: декларация от собственика на ПИ с идентификатори 68134.8554.1582 и
68134.8554.1589 за съгласие с проекта за ИПРЗ,
план-схема на външно електрозахранване, съгласувателни писма от дирекция „Зелена система“
при СО от 27.05.2015 г., „Център за градска мобилност“ – ЕАД, от 1.04.2015 г. „ОБД“ – СО, от
27.03.2015 г., ГД „ГВА“ от 27.04.2015 г., „Софийска
вода“ – АД, от 12.2014 г., „ЧЕЗ Разпределение
България“ – А Д, от 7.01.2015 г., „Метрополитен“ – АД.
С писмо вх. рeг. № ГР-94-С-13/2013/15.10.2015 г.
е представено писмо от МОСВ – РИОСВ – София,
с което информират за постановено Решение
№ СО-36-ЕО/2015 г. на директора на РИОСВ за
преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка на ПУП – ИПРЗ.
Проектът е съгласуван от отделите на Направление „Архитекту ра и градоустройство“
на Столична община и изпратен в „Държавен
вестник“ и район „Кремиковци“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ и провеждане на обществено обсъждане с писмо № ГР94-С-13-[3]/2013/16.10.2015 г.
С писмо № 0790-49-(2)/2014/9.12.2015 г. район
„Кремиковци“ уведомява, че проектът е съобщен
по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ в „Държавен вестник“ (бр. 82 от 2015 г.) и е проведено обществено обсъждане. В законоустановения срок няма
постъпили възражения. Приложени са: копие от
Заповед № РД-09-143 от 30.10.2015 г. на кмета на
район „Кремиковци“ за провеждане на обществено обсъждане; копие от Заповед № РД-09-144
от 30.10.2015 г. на кмета на район „Кремиковци“
за определяне на протоколчик на обсъждането;
протокол от проведеното обществено обсъждане
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и дискусия; присъствен списък на участниците в
общественото обсъждане; копие от обява във в.
„Софийски вестник“ за провеждане на обществено
обсъждане; копие от обява във в. „Новинар“ за
провеждане на обществено обсъждане; копие от
обява във в. „Софийски вестник“ във връзка с
чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Със заявление № САГ16-ГР00-3760/2.12.2016 г.
по преписката е внесено положително становище на „Софийска вода“ – АД, със съгласувани
план-схеми.
Проек т ът за ИПРЗ е разгледан и п риет
на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г90/15.12.2015 г., т. 25, коригиран с протокол
№ ЕС-Г-22/14.03.2016 г., т. 21, с решение проектът
да бъде изпратен в СОС за одобряване.
Внесено е удостоверение № 25-23542/30.03.2017 г.
от СГКК – София, за съгласуване на проекта на
основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлени имоти с идентификатори: 68134.8554.902,
68134.8554.1158, 68134.8554.1234, 68134.8554.1546,
68134.8554.1547, 68134.8554.1548, 68134.8578.1396,
68134.8578.1397, по КККР, кв. Враждебна, район
„Кремиковци“ – предмет на плана, съгласно
приложените в административната преписка документи за собственост и скици от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводстваните
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането и
допълнително дадените такива, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижим имот, през който
преминава предвидената с плана улица за достъп
до новосъздадени урегулирани поземлени имоти.
Съгласно ОУП на СО (2009 г.) имотите попадат в устройствена зона „Смф“ – макс. плътност – 60 %; макс. Кинт. – 3,5; мин. озеленена
площ – 40 %, и зона „Зп“ (Зона за градски паркове и градини) – минимален размер на УПИ
е 1 ха, макс. плътност – 1 %; Кинт. – 0,06; мин.
озеленена площ – 85 % – от нея 2/3 е с висока
растителност, в които съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо конкретното
предназначение „За спорт и атракции, обществено
обслужване, търговия, безвредни производства,
жилища, подземни гаражи, други допълващи
функции и озеленяване“ на новообразувания УПИ
IV. Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на нормативите в приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. В проекта за
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ПУП са отразени границите на устройствените
зони „Смф“, „Зп“ и „Тти“, като застрояването
е предвидено само в границите на зона „Смф“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-61 от 27.09.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
ЗРКП на м. Враждебна-юг е одобрен с Решение
№ 74 по протокол № 24/2000 г. на СОС и ИПРЗ
за кв. 79а, одобрен със Заповед № РД-09-50-58 от
2005 г. на главния архитект на София.
Налице е основание за изменение на ПУП по
реда на чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Номерацията на
урегулираните поземлени имоти съответства на
ПИ, влизащи в състава им. Планът за изменение
на регулация предвижда изменение на „Терен
за комуникации, инженерна инфраструктура и
озеленяване“, „Терен за озеленяване и комуникации“, „Резервен терен за комуникации“,
УПИ I-1158 – „За рекреация и спорт“, от кв. 79а;
УПИ I – общ., и УПИ II-1554, 1583 от кв. 79,
м. Враждебна-юг, обособяване на нов кв. 78 с
новообразувани УПИ IV-902, 1158, 1234, 1396, 1397,
1546, 1547, 1548 – „За спорт и атракции, обществено
обслужване, търговия, безвредни производства,
жилища, подземни гаражи, други допълващи
функции и озеленяване“, УПИ V – „Общ.“, „Терен
за комуникации, инженерна инфраструктура и
озеленяване“, „Резервен терен за озеленяване и
комуникации“, „Резервен терен за комуникации“,
УПИ VI-1589, 1582 – „За обществено обслужване
и търговия“, м. Враждебна-юг.
За образуването на УПИ VI-1589, 1582 – „Зa
обществено обслужване и търговия“, по преписката е представено съгласие на „Просвета София“ – АД – собственик на поземлените имоти,
влизащи в състава му.
При изменението на ПР се налага по целесъобразност премахване на съществуваща по
действащия план вътрешнорегулационна линия в
„Резервен терен за озеленяване и комуникация“
с цел осигуряване на транспортния достъп. Също
така се променя номерацията на УПИ І – „Общ.“,
в V – „Общ.“, поради изменение в номерацията
на кварталите в обхвата на разработката.
Новообразуван УПИ ІV-902, 1158, 1234, 1396,
1397, 1546, 1547, 1548 – „За спорт и атракции,
обществено обслужване, търговия, безвредни
производства, жилища, подземни гаражи, други
допълващи функции и озеленяване“, е образуван
от поземлени имоти – собственост на заявителя,
поради което не се изисква представяне на договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
С проекта за ИПР се изменя номерацията на
кварталите, като се заличават кв. 79 и 79а, тъй
като липсва улица или алея, която да разделя
имотите в отделни квартали.
Съществуващата улица-тупик от о.т. 49 до
о.т. 50 се продължава до о.т. 50а с цел осигуряване транспортен достъп до нов УПИ IV, като
се засягат частни имоти, в резултат на което се
налага провеждане на отчуждителни процедури.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственик на
поземлени имоти са за негова сметка.
Проектът за изменение на застроителния план
в новообразувания УПИ IV-902, 1158, 1234, 1396,
1397, 1546, 1547, 1548 – „За спорт и атракции,
обществено обслужване, търговия, безвредни
производства, жилища, подземни гаражи, други
допълващи функции и озеленяване“, предвижда
свободностояща осеметажна сграда и подземни
гаражи при максимална кота 555.00 м надморска
височина при параметри на застрояване в съответствие с устройствените показатели на зона „Смф“.
В УПИ VI са посочени съществуващите сгради.
Към проекта са изготвени схеми по част
ВиК, съгласувани със „Софийска вода“ – АД. В
проекта за ПУП – ИПРЗ е нанесен съществуващ
водопровод и сервитутът към него.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 2, чл. 32,
чл. 35 ЗУТ по отношение на изискуемите разстояния на сградите до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазено изискването на чл. 12 ЗУЗСО.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация за липса на висока дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелени системи“ – СО.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ
с представените съгласувания на „Софийска
вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
Изпълнено е изискването за представяне
на становище на РИОСВ за необходимостта от
извършване на екологична оценка на околната
среда и ОС.
Проектът е съгласуван със СГКК – София,
в изпълнение на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 3 във връзка с
ал. 1, изр. второ, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във връзка
с ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ, устройствена категория по т. 12
(Смф) и т. 32 (Зп) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-90/15.12.2015 г.
т. 3, № ЕС-Г-22/15.03.2016 г., т. 21, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Враждебна-юг, кв. 79а, „Терен
за комуникации, инженерна инфраструктура и
озеленяване“, „Терен за озеленяване и комуникации“, „Резервен терен за комуникации“,
УПИ I-1158 – „За рекреация и спорт“; кв. 79,
УПИ І – „Общ.“, и УПИ II-1554, 1583; обособяване
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на нов кв. 78 с новообразувани нови УПИ IV-902,
1158, 1234, 1396, 1397, 1546, 1547, 1548 – „За спорт
и атракции, обществено обслужване, търговия,
безвредни производства, жилища, подземни гаражи, други допълващи функции и озеленяване“,
УПИ V – „Общ.“, „Терен за комуникации, инженерна инфраструктура и озеленяване“, „Резервен
терен за озеленяване и комуникации“, „Резервен
терен за комуникации“, УПИ VI-1589, 1582 – „За
обществено обслужване и търговия“, и изменение
на задънена улица по о.т. 49 – 50а съгласно приложения проект по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и защриховки.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на м. Враждебна-юг, УПИ IV-902,
1158, 1234, 1396, 1397, 1546, 1547, 1548 – „За спорт
и атракции, обществено обслужване, търговия,
безвредни производства, жилища, подземни гаражи, други допълващи функции и озеленяване“,
при спазване на максимална относителна кота на
застрояване на сградите до 555.00 м, включително
с допълнително монтирани съоръжения върху
обектите (парапети, рекламни пана, антени и
др.), в съответствие със съгласувателните писма
на ГД „ГВА“ съгласно приложения проект, без
допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улици.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
366
РЕШЕНИЕ № 879
от 21 декември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № САГ17-ГР00-260/8.02.2017 г. от Мария
Петрова Хайдутова, Велияна Станишева Стойнова, Александрина Станишева Янева, Калина
Веселинова Чакърова (със съгласието на майка
си и законен представител Любомира Божкова
Божилова-Чакърова), Гинка Маноилова Живкова, Весела Иванова Ненчова, Ангел Найденов
Шаламанов, Бонка Петрова Шаламанова, Наско
Димитров Шаламанов, Катя Евтимова Накова,
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Валентин Петков Кулев и Даниела Петкова Кулева
чрез пълномощник Лилия Кирилова Петрова с
искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с
идентификатор 68134.1943.2746 по КККР, за създаване на нов УПИ XVIII-2746 от кв. 50 и нов УПИ
XLIII-2746 от кв. 45а, кв. Бояна, район „Витоша“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, мотивирано предложение, нотариален акт за дарение на
недвижим имот 92, том I, рег. № 1895, дело № 78
от 17.03.2006 г., Решение № 5774 от 30.04.1998 г. на
Поземлена комисия община „Витоша“, скица от
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.1943.2746, комбинирана скица за пълна
или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР,
удостоверение за наследници, 2 бр. нотариално
заверени пълномощни.
Със Заповед № РА50-392 от 14.06.2017 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
да се изработи проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в териториален обхват: поземлен имот с идентификатор
68134.1943.2746, кв. 45а и кв. 50, м. Кв. Бояна,
район „Витоша“, с одобряване на задание.
За повед та е изп рат ена до ра йон „Ви т о ша“ и до заявителите с писмо изх. № САГ16ГР00-260-[1]/16.06.2017 г.
Със
заявление
вх.
№ СА Г16 ГР00-260-[2]/3.07.2017 г. от заявителите чрез
пълномощник Лилия Кирилова Петрова е внесен
проект за подробен устройствен план с обяснителна записка и извадка от действащ ПУП. Към
проекта са приложени данни за предварително
проучване от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ744/23.02.2017 г. и съгласувани чертежи с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 10.03.2017 г.
Със
заявление
вх.
№ СА Г16 ГР00-260-[3]/13.07.2017 г. е внесен преработен
проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68134.1943.2746 по КККР на район „Витоша“ за обособяване на нови УПИ XLIII-2746 – „За
ЖС“, кв. 45а, и УПИ XVIII-2746 – „За ЖС“, кв. 50,
м. Кв. Бояна, свързаното с това изменение на
плана за регулация на УПИ XXVIII-885, кв. 45а,
м. Кв. Бояна, и изменение на плана за улична
регулация за откриване на задънена улица от
о.т. 527в до о.т. 528 (нова), алейна връзка – граница между кв. 50, м. Кв. Бояна, и кв. 13, м. В.з.
Бояна, и алея между кв. 45а, м. Кв. Бояна, и
кв. 13, м. В.з. Бояна, район „Витоша“.
Пр о ек т ът е и зп рат ен з а о бн ар од ва не в
„Държавен вестник“ с писмо изх. № САГ17ГР00-260-[4]/20.07.2017 г. и за разгласяване на
заинтересуваните лица с писмо изх. № САГ17ГР00-260-[5]/20.07.2017 г. до кмета на район „Витоша“ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
Съгласно
писмо
вх.
№ С А Г17ГР00-260-[7]/27.09.2017 г. от главния архитект на
район „Витоша“ при съобщаването на проекта в
законоустановения срок не са постъпили възражения. Приложен е ДВ, бр. 64 от 2017 г. и доказателства за извършеното обявяване по реда на
чл. 128, ал. 2 ЗУТ: служебна бележка и в. „Дума“,
бр. от 8.09.2017 г., копие на стр. 4.
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По административната преписка са внесени допълнително със заявление вх. № САГ17ГР00-260-[6]/20.07.2017 г. становище от директора
на РИОСВ – София, че не е необходимо провеждане на процедури по глава II от Наредбата за
ОС с изх. № 9430-5264/16.08.2017 г., и заснемане
и експертна оценка на съществуваща дървесна
растителност по смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО, с
№ СЕК17-ГР94-343/14.07.2017 г.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-79/10.10.2017 г., т. 12, със служебни предложения проектът да се съгласува със
„Софийска вода“ – АД, да се нанесе сервитутът
на съществуващ електропровод и да се изпълни изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, като след тяхното
изпълнение е решено проектът да се изпрати за
одобряване в СОС.
В изп ъ л нен ие на сл у жебн и т е п ред ложения на ОЕСУ Т със заявление вх. № САГ17ГР00-260-[8]/16.10.2017 г. са представени коригиран
проект, удостоверение за приемане на проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-84892/10.10.2017 г., изд.
от СГКК – София, и данни за предварително
проучване от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ744/23.02.2017 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен план е направено от заинтересувани лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – Мария
Петрова Хайдутова, Велияна Станишева Стойнова, Александрина Станишева Янева, Калина
Веселинова Чакърова (със съгласието на майка
си и законен представител Любомира Божкова
Божилова-Чакърова), Гинка Маноилова Живкова, Весела Иванова Ненчова, Ангел Найденов
Шаламанов, Бонка Петрова Шаламанова, Наско
Димитров Шаламанов, Катя Евтимова Накова,
Валентин Петков Кулев и Даниела Петкова Кулева като собственици на ПИ с идентификатор
68134.1943.2746, до кв. 50 и кв. 45а, м. Кв. Бояна,
район „Витоша“ – предмет на плана, което се
установява от представените документи за собственост и скица от СГКК – София.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-09-50-976 от 28.07.2006 г.
на главния архитект на София за кв. 45а, м. Кв.
Бояна, Заповед № РД-09-50-162 от 19.02.2007 г. на
главния архитект на София за кв. 45а, 45б и 50
на м. Кв. Бояна и Решение № 102 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на СОС за кв. 13 на м. В.з.
Бояна и кв. 45а на м. Кв. Бояна.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена
със Заповед № КД-14-22-546 от 29.08.2011 г. на
началника на СГКК – София.
По действащия ОУП на Столична община,
приет с Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет, имотът попада в „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване с допълнителни,
специфични изисквания“ (Жм2).
Част от ПИ с идентификатор 68134.1943.2746
е предвиден за отчуждаване за изграждане на
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улица, останалата част представлява неурегулиран
поземлен имот.
Предвид горното за одобряване на проект за
план за регулация е налице основание по чл. 17,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
С плана за регулация за ПИ с идентификатор
68134.1943.2746 се обособяват по имотни граници нови УПИ XLIII-2746 – „За ЖС“, от кв. 45а
и УПИ XVIII-2746 – „За ЖС“, от кв. 50, м. Кв.
Бояна, извън частите от поземления имот, които
попадат под улична регулация. В устройствена
зона „Жм2“ е допустимо предвиденото предназначение на новите УПИ.
С обособяване на нов УПИ XLIII-2746 – „За
ЖС“, от кв. 45а по имотни граници се привежда
в съответствие общата регулационна граница със
съседен УПИ XXVIII-885 от кв. 45а, което изменение води до създаване на нов УПИ XXVIII-885
от кв. 45а.
За одобряване на проекта за ИПР е налице
основание по чл. 15, ал. 1, изречение второ във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
За осигуряване на регламентирания делител
между кв. 50, м. Кв. Бояна, и кв. 13, м. В.з. Бояна,
и между кв. 45а, м. Кв. Бояна, и кв. 13, м. В.з.
Бояна, както и транспортен достъп за части от ПИ
с идентификатори 68134.1943.2887, 68134.1943.2888
и 68134.1943.2901, извън УПИ XXXI-599, кв. 13,
се предвижда изменение на плана за улична
регулация от о.т. 527б до о.т. 527в и на задънена
улица при о.т. 531 и о.т. 532, за създаване на нова
задънена улица от о.т. 527в до о.т. 528 (нова),
алейна връзка – граница между кв. 50 от м. Кв.
Бояна и кв. 13 от м. В.з. Бояна и алея между
кв. 45а от м. Кв. Бояна и кв. 13 от м. В.з. Бояна.
Основание за одобряване на изменението на
плана за улична регулация е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 2, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Проектът е съобразен с действащата улична
регулация на територията. Лицето (изход) към
улица се осигурява по действащата и изменена
улична регулация, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Планът за застрояване цели осигуряване на
законосъобразно и целесъобразно застрояване в
съответствие с максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
С плана за застрояване се предвижда нискоетажно застрояване с две свободноразположени
сгради на 3 етажа с макс. Нкк<10 м в нов УПИ
XVIII-2746 – „За ЖС“, от кв. 50 и нискоетажно
заст рояване с четири свободноразположени
сгради на 3 етажа с макс. Нкк<8,5 м в нов УПИ
XLIII-2746 – „За ЖС“, от кв. 45а при съобразяване
показателите за устройствена зона „Жм2“.
Паркирането е осигурено в границите на
УПИ в незастроената им част, с което е спазено
изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Височината на застрояване отговаря на допустимата максимална кота корниз в устройствена
зона „Жм2“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Застрояването е съобразено с нормите на
чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32 и 33 ЗУТ.
Предвид горното с ИПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
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Планът за подробен устройствен план е изработен върху действаща кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводетвените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на заинтересованите лица, разгледан
е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройетвените планове.
Пр о е к т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – А Д , и „Ч Е З Ра зп р еде лен ие Бъ л г ария“ – АД. Представени са експертна оценка
и геодезическо заснемане на съществуващата
растителност, заверено от Дирекция „Зелена
система“ – СО, съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
становище от директора на РИОСВ – София,
че за проекта не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от Наредбата
за ОС и удостоверение за приемане на проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, издадено от СГКК – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на
обекти – улица и алея – публична общинска собственост, основание по чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 ЗОС.
Съгласно нормата на чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изречение второ, чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 17, ал. 1 и
ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31,
ал. 1, 4 и 5, чл. 32 и 33, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-79/10.10.2017 г., т. 12, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. План за регулация на м. Кв. Бояна за обособяване на нови УПИ XLIII-2746 – „За ЖС“, кв. 45а,
и УПИ XVIII-2746 – „За ЖС“, кв. 50, по сините
и червените линии, цифри и текст и корекциите
в оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Кв. Бояна, нови
У ПИ XLIII-2746 – „За ЖС“, кв. 45а, и У ПИ
X V III-2746 – „За ЖС“, к в. 50, съгласно приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
3. Изменение на плана за регулация на УПИ
XXVIII-885, кв. 45а, за изменение на регулационната граница между УПИ XLIII-2746 – „За ЖС“, и
УПИ XXVIII-885 за привеждането є в съответствие
с границата по кадастралната карта и свързаното с това създаване на нов УПИ XXVIII-885 от
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кв. 45а, м. Кв. Бояна, район „Витоша“, по кафявите
линии и зачертавания и зелените и оранжевите
цифри, букви, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
4. Изменение на плана за улична регулация
на улица от о.т. 527б до о.т. 527в и на задънена
улица при о.т. 531 и о.т. 532, за създаване на нова
задънена улица от о.т. 527в до о.т. 528 (нова), на
алейна връзка – граница между кв. 50 от м. Кв.
Бояна и кв. 13 от м. В.з. Бояна и алея между
кв. 45а от м. Кв. Бояна и кв. 13 от м. В.з. Бояна,
по зелените и кафявите линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
355

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1044-4
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 16,
ал. 1 ЗУТ и по доклад от кмета на община Варна с рег. № АУ037038АС-015ВН от 11.12.2017 г.
Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за УПИ XV-66 в кв. 2, УПИ VI-48,
49, 50, УПИ VII-50, 272, УПИ VIII-51, УПИ IX54, УПИ Х-68 в кв. 11, УПИ І-47 в кв. 12, УПИ
І-46 в кв. 13, УПИ І-184, УПИ ІІ-43, УПИ III-128
в кв. 14, УПИ І-57, 180 в кв. 15, УПИ І-266 в
кв. 16 и улична регулация от о.т. 56 през о.т. 60
до о.т. 67, от о.т. 163 през о.т. 162 до о.т. 176, от
о.т. 160 до о.т. 162, от о.т. 168 до о.т. 190, от о.т. 170
през о.т. 180 до о.т. 187 и от о.т. 181 до о.т. 191 по
плана на Южна промишлена зона, Варна.
Председател:
Т. Балабанов
510
РЕШЕНИЕ № 1045-4
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 12,
чл. 16, ал. 1, чл. 124а, ал. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 1259 от 14.05.2012 г., постановено по
адм. дело № 170/2012 г. по описа на Административния съд – Варна, XIII състав, при условията
на чл. 103, ал. 6 и задание по чл. 125 във връзка с
чл. 124а, ал. 7 ЗУТ при съобразяване с влезлия в
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сила план за улична регулация на СО „Планова“,
одобрен с Решение № 3411-7 от протокол № 35 от
22, 23, 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, при спазване на действащата нормативна
уредба за устройство на територията, общ устройствен план на община Варна с правилата
и нормативите за прилагането му, Специфични
правила и нормативи към окончателния проект
за общ устройствен план на община Варна, при
запазване на ценната едроразмерна растителност
и по доклад от кмета на община Варна с рег.
№ АУ259408МЛ-022ВН от 4.07.2017 г., Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XVI-798 – „3a жилищни
сгради“, кв. 58, и промяна на улична регулация
от о.т. 741 до о.т. 742 по плана на СО „Планова“,
Варна, така, както е показано с черен, червен,
син и кафяв цвят в приложението – графична
част, която е неразделна част от това решение.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
511

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 35-11
от 29 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение по т. 3 от протокол
№ 8 от 16.11.2017 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Дългопол
Общинският съвет – гр. Дългопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Захранващ водопровод от помпена
станция по ул. Георги Димитров до о.т. 199 на
ул. Антон Иванов – Дългопол, и от края на регулацията при ул. Хр. Ботев до водоем в землището
на гр. Дългопол“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Варна, чрез Община Дългопол в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Зл. Златев
581
РЕШЕНИЕ № 35-12
от 29 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение по т. 4 от протокол
№ 8 от 16.11.2017 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Дългопол
Общинският съвет – гр. Дългопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Оптична кабелна линия в
землището на с. Величково, община Дългопол“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Варна, чрез Община Дългопол в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Зл. Златев
582
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ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 556
от 22 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии на обект: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН на
извод „2“ от трансформаторен пост ТП „Център“
за ел. захранване на двуетажна жилищна сграда“
в ПИ 043032, местност Аволук, с. Филаретово,
община Котел, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
509

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 621
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и елементите на техническата инфраструктура на трасе на ел. кабел, водопровод и
канализация за присъединяване на ПИ 55021.67.26,
м. Гереня в землището на гр. Павел баня, община
Павел баня, област Стара Загора, както следва:
1. Трасето на електрическия кабел започва с
изграждане на нов стоманорешетъчен стълб № 43А
върху полски път 55021.70.607, вграден между стоманобетонен стълб № 42 и стоманобетонен стълб
№ 43 към въздушен ел. провод 20 kV „Габарево“.
От този нов стълб ще се захрани новопроектен
трафопост (МКТТ) в ПИ 55021.67.26. Трасето на
ел. кабела е изцяло в полски път. Дължината
му е 49,41 м, а площта на сервитута е 124 кв. м.
2. Трасето на водопровода на обекта е чрез
нов външен водопровод ∅ 75 (∅ 60-Ду), намиращ
се изцяло в полски път в ПИ 55021.70.607 и захранването с вода е от селищен водопровод ∅ 90
(Ду ∅ 80). В ПИ 55021.67.26 ще бъде изградена
водомерна шахта. Предвиден е пожарен хидрант
(ПХ), монтиран на външния водопровод, непосредствено до водопроводното отклонение за обекта.
Дължината на водопровода е 245,65 л. м до водомерната шахта. Площ на сервитута – 1456 кв. м.
3. Трасето на канализацията преминава по
полски път 55021.67.338 от имота до главния колектор. Дължината е 49,85 м от РШ до заустването.
Площ на сервитута – 258 кв. м.
Проектът се намира в Община Павел баня,
ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая № 9, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Павел баня пред Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Ш. Халит
583

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1234
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ, протокол № 25 от заседание на
ПК по „Устройство на територията и екология“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
І. Одобрява подробния устройствен план –
изменение на плана за регулация и застрояване
на кв. 175, 175а и 175б по плана на гр. Самоков,
като се образуват два нови квартала 175а и 175б,
както следва:
1. Подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация по кафявите и зелените
линии, щрихи и надписи на приложения проект:
1.1. премахване на улица с о.т. 586-585 и улица
с о.т. 619а до улица 29-и декември;
1.2. премахване на част от улица с о.т. 11631210, като се създава алея от о.т. 1163 до нова
о.т. 1210б и нова улица с о.т. 1210а-1210б;
1.3. промяна на напречния профил на улици
с о.т. 621-622-623-623г-623а-563а, о.т. 563а-607а,
о.т. 607а-619б-618, о.т. 621-618-616-586-614, о.т. 607а1163;
1.4. премахване на УПИ II – за ОЖС, в кв. 175
и УПИ I – за ОЖС в кв. 175а, като се премахват
кв. 175 и 175а и се създава нов кв. 175а с новообразувани урегулирани поземлени имоти в него,
както следва: УПИ VI за ПИ № 65231.913.30,
УПИ VIII за ПИ № 65231.913.484, УПИ IX за ПИ
№ 65231.913.485, УПИ X за ПИ № 65231.913.32,
УПИ XI за ПИ № 65231.913.33, УПИ XIII за ПИ
№ 65231.913.34, УПИ XIV за ПИ № 65231.913.35,
УПИ XVIII за ПИ № 65231.913.44, УПИ XIX за
ПИ № 65231.913.43, УПИ XX за ПИ № 65231.913.39,
УПИ XXIV за ПИ № 65231.913.27, УПИ XXV за ПИ
№ 65231.913.26, УПИ XXVI за ПИ № 65231.913.25
и УПИ XXVII за ПИ № 65231.913.24; изменят
се регулационните граници по съществуващи
имотни граници на съществуващи УПИ I – ПИ
№ 65231.913.21, У ПИ II – ПИ № 65231.913.28,
УПИ III – ПИ № 65231.913.29, УПИ IV – ПИ
№ 65231.913.142, УПИ ХІІ – ПИ № 65231.913.40,
УПИ VII – ПИ № 65231.913.41, УПИ V – ПИ
№ 65231.913.42, УПИ XV – ПИ № 65231.913.45,
и се разделя УПИ III на нови УПИ ХVI за ПИ
№ 65231.913.47 и УПИ XVII за ПИ № 65231.913.46.
1.5. п рема х ване на У ПИ II – за ОЖС, в
кв. 175б, като се образуват нови УПИ I за ПИ
№ 65231.913.84, УПИ II за ПИ № 65231.913.83,
УПИ III за ПИ № 65231.913.80, УПИ IV за ПИ
№ 65231.913.79, УПИ V за ПИ № 65231.913.76,
УПИ VII за ПИ № 65231.913.85 и УПИ XXV за
ПИ № 65231.913.86 и се изменят регулационните
граници по съществуващи имотни граници на
съществуващи УПИ VI – ПИ № 65231.913.75, УПИ
VIII – ПИ № 65231.913.562, УПИ XXIV – ПИ
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№ 65231.913.561, УПИ IX – ПИ № 65231.913.71,
У ПИ Х – ПИ № 65231.913.68, У ПИ XI – ПИ
№ 65231.913.67, УПИ ХII – ПИ № 65231.913.66,
УПИ ХIII – ПИ № 65231.913.65, УПИ XIV – ПИ
№ 65231.913.64, УПИ XV – ПИ № 65231.913.69,
УПИ XVI – ПИ № 65231.913.70, УПИ ХVII – ПИ
№ 65231.913.563, УПИ XVIII – ПИ № 65231.913.73,
УПИ XIX – ПИ № 65231.913.74, УПИ ХХ – ПИ
№ 65231.913.77, УПИ XXI – ПИ № 65231.913.78,
УПИ ХXII – ПИ № 65231.913.81, и УПИ ХХIII –
ПИ № 65231.913.82.
2. Подробен устройствен план – изменение
на плана за застрояване съгласно приложения
проект: Създаване на „Жилищна устройствена
зона с малка височина и плътност – Жм“ в
урегулираните поземлени имоти в кв. 175а и
кв. 175б при спазване на следните устройствени
показатели: плътност на застрояване – до 60 %,
коефициент на интензивност – до 1,2, минимална
озеленена площ – 40 %, височина на застрояване – до 3 ет. (до 10 м).
II. Възлага на кмета на община Самоков да
издаде заповед за изработване на ПУП – ИПРЗ
за промяна профила на улица с о.т. 614-1209,
като се създаде нова задънена улица с о.т. 614614а с широчина 3,50 м в съответствие с чл. 81,
ал. 1 ЗУТ. Разработката да бъде в обхвата на
ПИ № 65231.913.36, 65231.913.37, 65231.913.38,
65231.911.126 и 65231.911.127.
Председател:
С. Стойчева
584

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 873
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № III от протокол
№ 10 от 7.09.2017 г. на ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПР
на УПИ XXI-6 в кв. 2, УПИ І-19 и IV-22 в кв. 3,
УПИ IV-499, V-500 и VI-501, 503 в кв. 42 и на
улици с осови точки 23-24-24а-24б и 24а-127-128
по плана на с. Славовица, с който в УПИ VI-501,
503 и V-500 в кв. 42 се променят дворищнорегулационни и уличнорегулационни линии така, че
да минат по съществуващите на място граници, одобрени със Заповед № 25 от 17.05.2016 г.
на кмета на общината, с което се променя и
дворищнорегулационната линия с УПИ IV-499
по имотни граници. В УПИ І-19 и УПИ IV-22 в
кв. 3 се променят уличнорегулационните линии
така, че да минат по имотни граници, одобрени
със Заповед № 25 от 17.05.2016 г. на кмета на
общината. В УПИ XXI-6 в кв. 2 се променя
уличнорегулационната линия така, че да мине
по имотна граница, одобрена със Заповед № 25
от 17.05.2016 г. на кмета на общината. Заличават
се улици с осови точки 23-24-24а-24б и 24а-127128 и се създават нови улици с нови осови точки
23-23е-23д-23а, 23а-23б-23в-128 и 23а-23г по изградените на място улици.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
589

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
591

РЕШЕНИЕ № 874
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № X от протокол
№ 11 от 27.10.2017 г. на ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
за трасе на общински път от входа на Стопански
двор „Фермата“, м. Адата, до рибарниците на р.
Марица в землището на гр. Септември с цел да
се проведе процедура за промяна на предназначението на имоти № 000190, № 000194, № 000182,
№ 000205, № 000198, № 011373, № 011353 и № 011352
в общински път. Трасето на новопроектирания път
започва от входа на Стопански двор „Фермата“
и в посока север се насочва в обхвата на местни
пътища ПИ № 000190 и 000194, чупи в посока
изток по местен път ПИ № 000182, преминава
през ПИ № 000205 с НТП „Стопански дворове и
производствени бази на селското стопанство“, след
което сменя посоката си на север, като преминава
по местен път ПИ № 000198, засяга за кратко ПИ
№ 011373 – полски път, и ПИ № 011353 – отводнителен канал, и преминавайки по полски път ПИ
№ 011352, достига до рибарниците на р. Марица
в землището на гр. Септември.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
590

РЕШЕНИЕ № 876
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № II на
ОЕС от протокол № 12 от 17.11.2017 г. Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
(парцеларен план) за определяне на трасе на
водопровод за минерална вода от с. Варвара до
гр. Септември, преминаващ през землищата на
с. Варвара, с. Симеоновец и гр. Септември.
Трасето на проектирания водопровод за минерална вода започва от югоизточната част на
регулация на с. Варвара, насочва се на север, като
преминава през ПИ № 005001 (пасище, мера),
№ 000139 (полски път), № 000098 (територия на
жп транспорта), достига до ПИ № 000141 (полски
път), където изменя посоката си на изток и преминава успоредно на границата на ПИ № 000141.
След около 220 м трасето изменя посоката си на
североизток, като пресича ПИ № 000097 (храсти),
№ 000163 (полски път) и № 000181 (напоителен
канал), след което навлиза в границите на имот
№ 000170 (полски път), отправя се на север и
следвайки посоката, преминава през границите
на ПИ № 017019 (пасище, мера), № 000155 (полски
път), № 000072 (пасище, мера), № 000156 (полски
път), № 315011 (полски път), № 000588 (полски път),
№ 000627 (напоителен канал), № 000456 (полски
път), № 000497 (полски път), № 000622 (напоителен
канал), № 000481 (път I клас), № 000628 (напоителен канал), № 000446 (полски път), № 000614
(напоителен канал), № 000620 (напоителен канал),
№ 000467 (полски път), № 000444 (полски път),
№ 000621 (напоителен канал), № 000452 (полски
път) и № 000480 (територия на жп транспорта) в
землището на с. Варвара, където чупи в посока
на запад и пресича землищната граница между
с. Варвара и с. Симеоновец. В землището на
с. Симеоновец проектното трасе преминава по
имот № 001092 (полски път), след което навлиза
в землището на гр. Септември, където преминава по имот № 000053 (полски път) и достига до
регулацията на гр. Септември.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
522

РЕШЕНИЕ № 875
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № III на
ОЕС от протокол № 12 от 17.11.2017 г. Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на отклонение
от разпределителен газопровод за захранване на
имот № 001090 в землището на с. Ветрен дол.
Трасето започва от съществуващ разпределителен
газопровод в границите на имот № 000391 (полски път), върви на север до достигане на имот
№ 001090, който ще бъде захранен. Дължината
на трасето е 378,80 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
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1б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Дактилоскопични експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образование, специалност „Медицина“, специалист по
ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми.
Д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицинско образование с призната специалност „Нервни
болести“.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Росица Цветанова Русинова-Иванова,
висше образование, специалност „Медицина“,
лекар – специалист по психиатрия.
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Д-р Николай Радославов Дончев, висше образование, специалност „Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Зофия Мария Янчак-Сердева, висше образование, специалност „Клинична психология“.
Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, специалност „Психология“, магистър по
юридическа психология.
Силвия Николаева Антонова, висше образование, магистър по специалност „Юридическа
психология“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, специалност „Психология“, магистър по
юридическа психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Анна Костадинова Целова, висше образование,
магистър по специалност „Социална педагогика и
социално подпомагане“, специализация „Андрагогика“, квалификация социален работник/социален
педагог, магистър по специалност „Психология“,
квалификация психолог.
Ивайло Георгиев Панов, висше образование – бакалавър по специалността „Психология“,
магистър по специалност „Когнитивна наука“.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Любка Иванова Костова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, икономист.
Райна Младенова Цветанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
икономист-счетоводител.
Валентин Крумов Иванов, висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Ирен Петрова Александрова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
квалификация икономист.
Виолета Петрова Тодорова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация икономист-счетоводител.
Виолетка Каменова Найденова, средно образование, специалност „Счетоводство и планиране на селското стопанство“, квалификация
счетоводител.
Никола Иванов Петков, средно образование,
специалност „Счетоводство на селското и горско
стопанство“, счетоводител.
Костадинка Илиева Иванова, висше образование – професионален бакалавър, специалност
„Икономика на кооперациите“, икономист.
Камелия Цветанова Трифонова, висше образование, специалност „Стопанско управление“,
квалификация магистър по стопанско управление.
Мариана Димитрова Младенова, висше образование, специалност „Управление на бизнеса“, специализация „Бизнес и администрация“,
квалификация икономист – бизнесорганизатор.
Цветелина Фидосова Недкова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Габриела Ганчева Рачева, висше образование,
специалност „Социално-икономическа информация“.
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Виктория Стефанова Петрова, висше образование – бакалавър, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше
образование, магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цеца Вавилонова Рангелова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Иван Аврамов Каменов, висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и мениджмънт“, сертификат за съдебен счетоводител.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше
икономическо обазование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Пепа Иванова Петкова, висше икономическо
образование, специалност „Финанси“, квалификационна степен бакалавър и магистърска степен
по „Счетоводство и контрол“.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анатоли Николов Ранчев, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител.
Соня Иванова Перинска, висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“,
квалификация икономист.
Симеон Савов Учанов, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация икономист-счетоводител.
Първолетка Петрова Христова, висше образование, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“, квалификация икономист-финансист.
Иванка Антонова Петкова, висше образование, специалност „Икономика на кооперациите“.
Илия Димитров Петров, висше образование,
специалност „Планиране на промишлеността“,
квалификация икономист.
Лина Захариева Цветкова, висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, квалификация икономист.
Иванка Христова Виденова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
квалификация икономист-счетоводител.
Таня Сашова Тодорова, висше образование,
специалност „Финанси“, квалификация икономист, завършени курсове за разработване и
управление на проекти по програми на ЕС и на
тема неправителствените организации и тяхната
роля при реализация на европейски политики.
Надя Вергилова Стефанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация икономист-счетоводител.
Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност „Финанси“, квалификация
магистър по икономика, с придобит практически
опит в областта на земеделието.
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Пепка Алексиева Рангелова, висше образование по специалност „Икономика и управление на
селското стопанство“, квалификация икономист
по АПП, средно образование по специалност
„Икономика“, профил „Промишленост и строителство“, квалификация икономист-счетоводител.
Пет рана Рангелова Ка лист ратова, висше
образование, специалност „Финанси и кредит“,
квалификация икономист-финансист.
Исай Венков Киров, висше образование, специалност „Застрахователно дело“, квалификация
икономист-застраховател.
Калин Ангелов Найденов, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, оценител
на машини и съоръжения.
Крум Георгиев Милетиев, висше образование,
специалност „Финанси“.
Катя Георгиева Панова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Олег Димитров Тодоров, висше образование,
магистър, специалност „Финанси“.
Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Моника Петрова Димитрова, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и планиране“.
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и мениджмънт“, сертификат за съдебен счетоводител.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше
икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Пепа Иванова Петкова, висше икономическо
образование, специалност „Финанси“, квалификационна степен бакалавър и магистърска степен
по счетоводство и контрол.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и мениджмънт“, сертификат за съдебен счетоводител.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
С т ефк а М и ла нова Ра шевск а-С и меонова,
висше образование, специалност „Технология
на машиностроенето“, квалификация машинен
инженер, специалност „Сондиране и добив на
нефт и газ“, квалификация магистър – инженер
по газоснабдяване, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“ с гражданска професионална квалификация магистър-инженер,
оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Радка Георгиева Гигова, средно образование,
специалност „Геология и проучване на полезните
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изкопаеми“, квалификация среден техник – геология и проучване на полезни изкопаеми, оценител
на недвижими имоти.
Серафим Каменов Серафимов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, квалификация инженер-геодезист,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, пълна проектантска правоспособност.
Стефка Петрова Цекова, висше образование,
специалност „Горско стопанство“, квалификация
инженер по горско стопанство, оценител на поземлени имоти в горски територии.
Стефан Александров Сайков, висше образование, специалност „Геология и проучване на
полезните изкопаеми“, квалификация инженергеолог по проучване на полезни изкопаеми,
включен в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за лицата
с пълна проектантска правоспособност по част
„Инженерно-геоложки проучвания“.
Румяна Петкова Иванова, висше образование,
магистър, специалност „Машиностроителна техника и технологии“ и специалност „Транспортна
техника и технологии“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
квалификация машинен инженер.
Младен Бойчев Цветанов, полувисше образование и учителска правоспособност, преподавател
по учебна и производствена практика – ДВГ.
Боян Борисов Лозанов, висше образование,
специалност „Мотострелкови войски“, военна
квалификация офицер от мотострелкови войски,
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Румен Дамянов Георгиев, висше образование,
специалност „Транспорт и енергетика“, квалификация машинен инженер с педагогическа
правоспособност.
Ивайло Петков Найденов, висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
квалификация машинен инженер, сертификат за
автоексперт – курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС“.
Емил Димитров Караенев, висше образование,
специалност „Селскостопанска техника“, квалификация машинен инженер, оценител на машини и
съоръжения, оценител на търговски предприятия
и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа експертиза с рег.
№ 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Горан Ценов Горанов, висше образование,
специалност „Минна електромеханика“, квалификация минен инженер-електромеханик.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Десислава Замфирова Замфирова, висше образование, специалност „Информатика“.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Илия Методиев Йорданов, висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване“, квалификация строителен
инженер по ВК „Пречистване на водите“.
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Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше образование, магистър по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ с гражданска
професионална квалификация магистър – инженер, бакалавър по специалност „Организация и
управление на тактическите подразделения на
строителни войски“ с военна професионална
квалификация офицер.
Васил Константинов Василев, средно образование, специалност „Строител“, квалификация
строителен техник.
Антоанета Костова Тонева-Георгиева, висше
образование, специалност „Архитектура“, квалификация архитект.
Виолета Борисова Рашевска, средно образование, специалност „Строител“, квалификация
строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Мариета Георгиева Димитрова, средно образование, специалност „Строителство и архитектура“,
квалификация строителен техник.
Людмила Горанова, висше образование, специалност „Мостове и тунели“, инженер-строител,
оценител на недвижими имоти.
Виолета Николова Якимова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“,
квалификация среден техник-геодезист.
Милка Тончева Гогова-Младенова, висше
образование, специалност „Земеустройство“, квалификация инженер-земеустроител, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“,
квалификация техник-геодезист.
Йорданка Лазарова Тодорова, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, квалификация инженер-геодезист,
оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Дамянка Младенова Тодорова, средно специално образование по специалността „Строителство
и архитектура“.
Иван Илиев Пасков, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Евдокия Йорданова Иванова, средно специално образование, специалност „Геодезия и
картография“.
Галина Петрова Лазарова-Иванова, висше
образование, специалност „Архитектура“.
Маргарита Димитрова Върбанова, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Анжела Младенова Паскова, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Наталия Томова Иванова, средно специално
образование, специалност „Геодезия и карто
графия“.
Лиза Петкова Изатовска, висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия карто
графия“, квалификация инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
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6.3. Съдебна микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Иво Боянов Иванов, висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, квалификация доктор по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образование, специалност „Икономика“, квалификация
агроном-икономист.
Петко Иванов Беличовски, висше образование, специалност „Растителна защита“, агроном – растителна защита.
Теменужка Иванова Миланова, висше образова н ие, спец иа л нос т „ А г рои н женерс т во,
полевъдство“.
Румен Димитров Гоцов, висше образование – агротехническо. Представени копия на
сертификат за оценителска правоспособност от
Камарата на независимите оценители в България
рег. № 810100067 от 30.12.2010 г. и сертификат
№ 1161/52 за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност „Финанси“, квалификация
магистър по икономика, с придобит практически
опит в областта на земеделието.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителски експертизи“
Инж. Владислав Кирилов Воденичаров, висше образование по специалност „Обогатяване
на полезни изкопаеми“. Представени копия на
сертификат с рег. № 300100620 от 3.11.2010 г.
от К амарата на независими те оцени тели в
България за оценка на машини и съоръжения
и лиценз № 5600 от 20.05.1997 г. от Агенцията
за приватизация за оценка на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост,
строителството и електронната промишленост.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация биохимик-клиничен
химик, кандидат на биологичните науки – молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, включително
генно-модифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.
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Пламен Любенов Ерменков, образование
висше, п р о ф е сион а л н а к ва л ифи к а ц и я екс перт – кинолог.
Анюта Петрова Каменова-Борин, висше образование, специалност „История“.
Иван Венециев Пешунов, висше образование, специалност „Публична администрация,
трудовоправни спорове“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Монтана,
и Административния съд – Монтана, за 2018 г.
Преводачи от/на полски език
Десислава Янушова Желязкова, висше образование, специалност „Българска филология“,
квалификационна степен магистър, придобита
в Универси т ет „А дам Миц кеви ч“ – Полша,
предоставено копие на удостоверение № 175112/30.05.2013 г. от Националния център за информация и документация, предоставено копие
на съдебно удостоверение от ОС – Видин, от
6.07.2017 г. за извършени от Десислава Желязкова устен и писмен превод от/на полски език.
Преводачи от/на турски език
Бейхан Неджиб Мустафа, висше образование,
специалност „Библиотечни и информационни
дейности“, квалификационна степен бакалавър,
предоставено копие на удостоверение, издадено
от СУ „Св. Климент Охридски“, за степен на
владеене на турски език – устно и писмено, с
ниво на чуждоезиково познание С2.
131
1а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Русе, за 2018 г.
І. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи за писмени
доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
1.4. Дактилоскопни експертизи.
1.5. Биомет рични к римина листични експертизи
Николай Йорданов Москов, почеркови експертизи.
ІІ. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Юлия Борисова Георгиева, стоматолог.
ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, психиатър.
Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър.
Марийка Михайлова Димитрова, психиатър.
Николина Станчева А нгелова-Барболова,
психиатър.
Росица Кръстева Церовска, психиатър.
Стела Николаева Дянкова, психиатър.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ваня Маркова Динева, психолог в областта на
зависимостите и зависимите поведения в екип с
д-р Станислав Иванов.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
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Станислав Иванов Иванов, психиатър в областта на зависимостите и зависимите поведения
в екип с д-р Ваня Динева.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, икономист-счетоводител.
Албена Младенова Илиева, счетоводство и
контрол.
Александър Минчев Цонев, икономист-счетоводител.
Андрей Стефанов Стефанов, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Васил Тодоров Петров, икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Калева, икономист-счетоводител.
Ваня Донева Цветанова, икономист-счетоводител.
Галина Атанасова Ангелова, икономист-счетоводител.
Гергана Стефанова Йовчева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Десислава Сашева Моллова, икономист-счетоводител.
Димитър Неделчев Костадинов, икономистсчетоводител.
Димитринка Стоянова Минева, аграр-икономист.
Дарина Венкова Йосифова, икономист-финансист.
Елена Николаевна Постникова, икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Емине Сейфулова Емурлова, икономист-контрольор.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Йорданка Добрева Метева, счетоводителикономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мадлена Любомирова Минчева, икономист
по счетоводство и финанси.
Мариана Димитрова Петрова, икономист.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
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Николай Станимиров Боляров, икономистсчетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител.
Рафаил Антонов Арабаджийски, икономистзастраховател обществено осигуряване.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Стефанка Илиева Копанкова, икономистсчетоводител.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, икономистсчетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител, оценител недвижими имоти.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Светлана Тодорова Христозова, икономист.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
Юлия Радкова Тодорова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Порожанов, икономист-счетоводител.
Андрей Стефанов Стефанов, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Венелин Димитров Неделчев, икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Евгени Йорданов Бончев, икономист-икономика на туризма.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Красимира Николова Мицова, икономист.
Катя Димитрова Кънчева, икономист, оценител
земеделски земи.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
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Марийка Василева Атанасова, икономистсчетоводител.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик, оценител на недвижими имоти.
Нела Пенчева Стойчева, икономист-счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Павлина Савова Йончина, финанси.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Снежана Гецова Атанасова, икономист-счетоводител, машинен инженер.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител, оценител недвижими имоти.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Тодо р Т риф онов Т риф онов, и коном ис т застраховател.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономистстокознание, качество и експертиза на стоките.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
V. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Бисерка Кирилова Стефанова, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
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Борис Борисов Сакакушев, машинен инженер.
Васко Минков Христов, машинен инженер.
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.
Валери Игнатов Матеев, строителен инженер – транспортно строителство.
Григор Христов Александров, инженер по
електроника и автоматика.
Гинка Илиева Филева, геодезия и земеразделяне.
Даниел Ликаса Бокана, селскостопански машинен инженер.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Златина Нейчева Йорданова, архитект.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист,
оценител на недвижими имоти.
Иван Гергов Петков, инженер – корабен механик.
Красимира Иванова Петкова, оценител на
недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Любенова Хъртарска, машинен инженер,
оценител недвижими имоти.
Михаил Николаев Михайлов, машинен инженер.
Митко Аврамов Василев, машинен инженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и
съоръжения.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик, оценител на недвижими имоти.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна
техника.
Стефан Тодоров Денев, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, машинен инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.
Светлин Веселинов Абаджиев, електроинженер.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
Станимир Владимиров Коцев, машинен инженер.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител, оценител недвижими имоти.
Тошо Йорданов Станчев, инженер.
Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, радиофизика и
електроника.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Йордан Димитров Колицов, машинен инженер.
Младен Богданов Младенов, машинен инженер.
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Михаил Трифонов Михайлов, машинен инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инженер – технология и организация на автомобилния
транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер.
Свилен Атанасов Костадинов, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Явор Живков Гелков, инженер по транспорта,
технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Мариана Цветанов Атанасова, електроинженер-технолог.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Наталия Христова Колева, инженер-химик.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер- геодезист.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер компютърни системи.
Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер-комуникационна техника и технологии.
Григор Христов Александров, инженер по
електроника и автоматика.
Росен Христов Динков, комуникационна техника и технологии.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Атанас Великов Митев, строителен техник.
Виолетка Станкова Кулева-строителен инженер промишлено и гражданско строителство.
Валери Игнатов Матеев, оценител на недвижими имоти.
Гинка Илиева Филева, оценител на недвижими имоти.
Диана Великова Иванова, инженер-земеустроител.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.
Красимира Иванова Петкова, оценител на
недвижими имоти.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Ралева Павлова, строителен инженер.
Пенка Борисова Папова, архитект.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител, оценител недвижими имоти.
Теодора Панайотова Карагьозова, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Василев Минчев, инженер по пожарна
техника и безопасност.
Георги Петков Георгиев, противопожарна
техника и безопасност.
Димитър Йорданов Петров, противопожарна
техника и безопасност.
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Димитър Иванов Димитров, противопожарна
техника и безопасност.
Делян Петров Кирилов, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Емил Василев Желев, противопожарна техника
и безопасност.
Красимир Петков Владов, противопожарна
техника и безопасност.
Красимир Цветанов Цветанов, противопожарна техника и безопасност.
Костадин Георгиев Гешев, противопожарна
техника и безопасност.
Николай Димитров Попов, противопожарна
техника и безопасност.
Начо Начев Начев, противопожарна техника
и безопасност.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Николаев Стойков, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Светлозар Петков Петков, противопожарна
техника и безопасност.
Стойчо Митков Николов, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Свилен Спасов Рачев, инженер по пожарна и
аварийна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Радослав Йорданов Петков, агроном-животновъд.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Мария Георгиева Рачева, инженер-химик.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженер-физик,
ядрена техника.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
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VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Желю Василев Денев, агроном.
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Марийка Георгиева Казасова, агроном.
Наталия Михова Стоянова, инженер-мениджър, индустриален мениджмънт.
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.
Радослав Йорданов Петков, агроном-животновъд.
ІХ. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и
учител по история, археология.
Х. Клас „Оценителни експертизи“
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и
учител по история, археология.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и
съоръжения.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
ХІ. Клас „Други съдебни експертизи“
Гарабед Саркис Саркисян, оценилтел – благородни метали.
Иван Николов Иванов, съдебно-маркови и
оценителски експертизи.
Иво Георгиев, специалист историк и учител
по история, археология.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Минко Калчев Червенков, делби на недвижими
и земеделски земи.
Пламен Кънчев Станев, оценител на злато и
скъпоценни камъни.
Павлина Савова Йончина, оперативни програми на Европейския съюз.
Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лаборант.
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми
на ЕС.
130
621. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Софийския окръжен съд за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Лозан Иванов Рангелов, Сливница, графолог.
Петър Василев Петров, експерт-криминалист;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
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Лилия Любомирова Симеонова, техническо
изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Да ниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Даниела А постолова Дам янова, специалност – юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, София, специалност – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.
Димитър Николов Димитров, гр. Етрополе,
специалност – криминалист.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Лиди я К ирилова Ха лачева-Натан – Висш
химикотехнологически институт, специалност
„Техника на органичния синтез и каучук“.
Янко Петков Узунов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биохимия и микробиология“;
курс „Експертна криминалистика“. Удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Георги Борисов Добрев – Висш институт по
хранително-вкусовата промишленост – специалност „Технология на продуктите за обществено
хранене“; завършен курс по криминалистически
изследвания.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност „Философия“.
Росица Стойчева Павлова – Институт за детски
и начални учители „Н. Крупская“ – София, специалност детска учителка; завършен курс по почеркови и технически изследвания на документи.
Ин ж. Си лвана Евлог иева Цветанова –
ХТМУ – ИУТ, криминалистическо изследване
на документи.
Георги Стоянов Георгиев – ВИФ; удостоверение по „Криминалистика и съдебно-криминалистическа фотография“.
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов; специалност – доктор
инженер.
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
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Даниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност „Философия“.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов; с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въо
ръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерткриминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“. Удостоверение
№ 71/1995 г. за дейности с огнестрелно оръжие;
Удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“ до 14.08.2016 г.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
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Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност „Философия“.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов; специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Румяна Виденова Алексиева, ВМИ – София,
специалност „Стоматология“.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Н и ко л а й Г и н ч е в Т ю ф е к ч и е в , с п е ц и а лност – биох имик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – СУ „Св. К лимент
Охридски“,специалност „Биология“.
Биляна Венциславова Михайлова, бакалавър – Управление на здравните грижи, Медицински университет – Факултет по обществено
здраве, София.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
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Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология“.
Биляна Венциславова Михайлова, бакалавър – Управление на здравните грижи, Медицински университет – Факултет по обществено
здраве, София.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалност „Вътрешни
болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалност
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Мая Иванова Кичева – СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет – молекулярна
и функционална биология, биохимия и клинична
химия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и
аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, медицина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалност „Вътрешни
болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – Медицинска академия, ВМИ – София, специалност
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова – Висш медицински институт – Пловдив.
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3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; екперт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика.
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до
КИ ниво „Строго секретно“.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
психология, социална педагогика, социална работа
с деца и семейства в риск.
Любка К ирилова Христова-Славова – магистър – психология, Югозападен университет
„Неофит Рилски“, Благоевград.
Радина Крумова Табакова – магистър – клинична психология, Нов български университет,
София.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – счетоводство.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Вене та Бла г оева Кос та д и нова, спец иа лност – машинна обработка на икономическа
информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш ев а , с п ец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п ец и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец иа лност – геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Ге рг а н а Тодо р ов а Йо рд а нов а , с пец и а лност – счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
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Елла Михайлова Георгиева, специалност – икономист-счетоводител.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати; финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност – икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър; счетоводство и контрол.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансовоикономически проблеми.
Д и м и т ъ р Тод о р о в М и л у ш е в – с п е ц и а лност – счетоводна отчетност.
Ва лен т и н Ра дос ла вов Тодоров, спец иа лност – икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова, икономист – счетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво
„Секретно“.
Ралица Панчева Попова, Ботевград, икономист – организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнес администрация.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми, оценител на
финансовооборотни и дълготрайни материални
активи.
К о с т а д и н Ге о р г и е в Г р ъ н ч а р о в , и н ж е нер – „Двигатели с вътрешно горене“, и магистър
по икономика – организация на производството
и управление в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права
на интелектуална и индустриална собствености
други фактически отношения.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни
експертизи.
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Лиди я Любенова Христова, специалност:
съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси“. Сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Лилия Викторова Иванова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“. Техническ и у ниверситет – София, специалност „технология на електронното производство“.
Антон Димитров Димов – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“. Достъп до ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“. Сертификат
„Оценител на недвижими имоти и земеделски
земи“; Удостоверение „Администратор на лични
данни“.
Скарлет Николаева Наумова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София,
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тош ко Н и колов Поп т олев – ВИ И „К арл
Маркс“ – София, специалност „Финанси и кредит“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Е в т и м П е т к о в Е в т и м о в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Инна Данаилова Николова – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Грета Петрова Тотева – УНСС – Факултет по
мениджмънт и маркетинг – Ловеч, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ива лина Коцева Коцева-Симеонова –
УНСС – София, специалност „Счетоводство и
контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, специалност „Икономика на
промишлеността“.
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Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената
дейност“.
Славейко Андреев Въчков – УНСС – София,
специалност „Планиране и прогнозиране“.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.
Бисер Драгов Белев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър
по икономика.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза и съдебносчетоводна експертиза в банковия
сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност „Финансов
контрол“.
С т о и м е н И в а н о в Пе т ко в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
И в а й л о П е т к о в Уз у н о в – В И И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, данъчен и митнически
контрол, вътрешен отидор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, управление и икономика на
АПП.
Ва л я Илиева А нгелова – У НСС – Софи я,
счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – Стопанка академия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и
планиране, икономист-специалист по маркетинг
и квалификация учител.
Симеон Борисов Илиев – НБУ – магистър
по бизнес администрация.
Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов – счетоводство и конт рол;
професионална квалификация „Счетоводство
и финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – УНСС, магистър
по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – УНСС – София, специалност „Маркетинг“, магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър
по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специалност „Туризъм и икономика на социалнокултурната сфера“.
Ро з а С т оя нов а Ге о рг иев а – ВИ И „К ар л
Маркс“, специалност „Финанси и кредит“, сертифициран одитор.
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Мария Симеонова Благоева – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Ната л и я Д и м и т рова Ша л л иева – У НСС,
квалификация „Финансови и инвестиционни
анализи“.
Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Таня Петкова Тодорова – Техникум по икономика – Смолян, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Ивелина Валентинова Борисова – Бургаски
свободен университет, специалност „Счетоводство и контрол“.
Рени Кръстева Стоянова – УНСС, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – УНСС, специалност „Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Валерий Иванов Обретенов – Икономически
университет – Варна, специалност „Икономика
и управление на строителството“.
Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС,
специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – СА „Димитър
Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Стопански и финансов контрол“.
Светла Иванова Харалампиева – ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ири н а Ц в е т ков а Ц в е т ков а – С т оп а нс к а
академия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол, квалификация – икономистсчетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – Стопанска
академия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол, квалификация – икономистсчетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова – Международно висше бизнес училище – Ботевград – бизнес администрация, квалификация – стопанско
управление.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ
„Карл Маркс“ – Икономика и управление на
търговията, МИО, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – право – юрист, оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, стопанска
отчетност, оценка на финансови активи, финансови институции и търговски предприятия.
Антоанета Георгиева Илиева – главен счетоводител – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
счетоводство и контрол, квалификация – икономист.
Мариетка Енева Боджакова, счетоводство и
контрол – магистър по икономика – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Юлия Ботева Василева – магистър – финансов мениджмънт, Стопанска академия „Димитър
Апостолов Ценов“, Свищов.
Димитринка Петкова Димитрова – бакалавър – финанси, професионална квалификация
и коном ис т, У НСС – С офи я, Удос т оверен ие
№ 1133/2004 „Вътрешен одитор“.

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
„Финанси, счетоводство и контрол“.
Димчо Атанасов Борисов, специалност „Финанси и кредит“ и „Икономика на търговията“.
Елка Русева Жекова, София, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Първолета Борисова Бешкова, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност „Интелектуална собственост“.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност
„Икономика на съобщенията“.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Тинка Тодорова Маркова, специалност „Икономика на вътрешната търговия“.
Елена Петрова Павлова, специалност „Счетоводство и контрол“.
Емилия Тодорова Милушева, специалност
„Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Снежана Тодорова Пет рова, специа лност
„Счетоводна отчетност“.
Нели Желева Терзиева, специалност „Стокознание“.
Христина Петкова Староманова, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност „Социално-икономическа информация“.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност
„Икономика на промишлеността“.
Стоянка Иванова Нетровска, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност „Горско стопанство“.
Добринка Добромирова Павлова, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност
„Архитектура“.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Росен Руменов Стоянов, специалност „Финанси“.
Огняна Христова Танева, специалност „Счетоводна отчетност“.
Георги Николов Календеров, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“.
Васил Иванов Вутов, специалност „Застрахователно дело и публична администрация“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

Ирина Красимирова Семерджиева, специалност „Автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес“.
Валери Ганчев Пелов, специалност „Икономика на търговията“.
Ива Спасова Вълкова, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“.
Иван Петров Йонов, специалност „Счетоводна
отчетност“.
Славка Динева Иванова, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Методи Спасов Манов, специалност „Финанси
и кредит“.
Добромир Александров Соколов, специалност
„Икономика на труда“.
Цветанка Христова Ковачка, специалност
„Ел. машини и апарати“; финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност „Застрахователно дело“.
Ли ди я Любенова Христова, спец иа лност
„Съдебно-счетоводни експертизи“; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност „Счетоводство и контрол“.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо, счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни
експертизи.
Валентин Радославов Тодоров, специалност
„Икономика и управление на транспорта“.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
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Росен Стоянов Костов, специалист инженергеодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер
експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансови оборотни и дълготрайни материални
активи.
Ралица Панчева Попова, икономист – организатор данъчно консултиране.
Л юбом и р Ц ве т ков Йо т ов, ма г ис т ър
МИО – митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения,
митнически режими и процедури, митнически
информационни системи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси“. Сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“. Техническ и у ниверситет – София, специалност „Технология на електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Георги Димитров Политов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“.
Ниво на достъп до класифицирана информация
„Строго секретно“.
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Марияна Пеева Балтова – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов,
специалност „Застрахователно дело“ – профил
„Обществено осигуряване“ и „Педагогика“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“. Сертификат
„Оценител на недвижими имоти и земеделски
земи“; Удостоверение „Администратор на лични
данни“.
Антоанета Иванова Първанова – Университет
за национално и световно стопанство, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“; икономист. Експерт
в областта на обществените поръчки. Ниво на
достъп до класифицирана информация „Секретно“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София,
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тош ко Н и колов Поп т олев – ВИ И „К арл
Маркс“ – София, специалност „Финанси и кредит“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената
дейност“.
Славейко Андреев Въчков – УНСС – София,
специалност „Планиране и прогнозиране“.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, икономика на промишлеността,
съдебна финансово-икономическа експертиза и
съдебно-счетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност „Финансов
контрол“.
Галина Златева Димитрова – Университет
„Хумболдт“ – Берлин, финансово стопанство,
магистър по финанси и финансово-икономически анализ.
С т о и м е н И в а н о в Пе т ко в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, управление и икономика на АПП.
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Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград –
предучилищна педагогика, Икономически университет – Варна – мениджмънт и стопански бизнес,
Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и
планиране, икономист – специалист по маркетинг
и квалификация учител.
Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов – счетоводство и конт рол;
професионална квалификация „Счетоводство и
финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – УНСС – магистър
по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – УНСС – София, специалност „Маркетинг“, магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър
по публични финанси.
Емил Асенов Атанасов – СУ „Св. Климент
Охридск и“, юрист и доцент по специалност
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност“.
Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специалност „Туризъм и икономика на социално-културната сфера“.
Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран
одитор.
Мария Симеонова Благоева – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Рени Кръстева Стоянова – УНСС, специалност
„Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – УНСС, специалност „Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Валерий Иванов Обретенов – Икономически
университет – Варна, специалност „Икономика
и управление на строителството“.
Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС,
специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов,
специалност „Стопански и финансов контрол“.
Ирина Цветкова Цветкова – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – Стопанска
академия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол, квалификация – икономистсчетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова – Международно висше бизнес училище – Ботевград – бизнесадминистация, квалификация – стопанско
управление.
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Десислава Василева Ласкина – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство
и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите
предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ
„Карл Маркс“ – икономика и управление на
търговията, МИО, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – право – юрист, оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови
институции и търговски предприятия.
Нина Станкова Даганова – Частно бизнес училище „Евростандарт“ – икономист – посредник
в банковото, застрахователно и осигурителното
дело.
Антоанета Георгиева Илиева – главен счетоводител – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – счетоводство и контрол, квалификация – икономист.
Мариетка Енева Боджакова – счетоводство и
контрол – магистър по икономика – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Васил Георгиев Георгиев – икономист, счетоводител – ВИИ „Карл Маркс“, София.
Елисавета Асенова Стойкова – магистър –
„Стопанско управление“ – специализация „Управления на предприятия в горския сектор“; бакалавър – „Горско стопанство“ – Лесотехнически
университет, София.
Юлия Ботева Василева – магистър – финансов
мениджмънт, Стопанска академия „Димитър
Апостолов Ценов“, Свищов.
Димитринка Петкова Димитрова – бакалавър – финанси, професионална квалификация
икономист УНСС – София.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност „Икономика“.
Мария Николова Лалова, специалност „Счетоводство и контрол“.
Румен Димитров Любенов, специалност „Счетоводна отчетност“.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
„Финанси, счетоводство и контрол“.
Първолета Борисова Бешкова, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър-икономист, специалност „Интелектуална собственост“.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност
„Икономика на съобщенията“.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Тинка Тодорова Маркова, специалност „Икономика на вътрешната търговия“.
Елена Петрова Павлова, специалност „Счетоводство и контрол“.
Емилия Тодорова Милушева, специалност
„Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Снежана Тодорова Пет рова, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Нели Желева Терзиева, специалност „Стокознание“.
Катя Любов Шипочка, специалност „Икономист“.
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Стоянка Филипова Йорданова, специалност
„Икономика на промишлеността“.
Добринка Добромирова Павлова, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Васил Иванов Вутов, специалност „Застрахователно дело и публична администрация“.
Валери Ганчев Пелов, специалност „Икономика на търговията“.
Иван Петров Йонов, специалност „Счетоводна
отчетност“.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Методи Спасов Манов, специалност „Финанси
и кредит“.
Орлин Павлов Матев, специалност „Икономист“.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър-икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост, други
фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси,
мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт
по психологически и екологични проблеми;
социална педагогика; специална педагогика –
олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категория: Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни и
нисколегирани стомани; огняр II степен на котли
с високо налягане до 1000 м 2 .
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, пре-
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образувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева, магистър-икономист – счетоводст во и кон т рол, експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси“. Сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“. Техническ и у ниверситет – София, специалност „Технология на електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“. Сертификат
„Оценител на недвижими имоти и земеделски
земи“; удостоверение „Администратор на лични
данни“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София,
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и
планиране, икономист – специалист по маркетинг
и квалификация учител.
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Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов – счетоводство и конт рол;
професионална квалификация „Счетоводство и
финансов одит“.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител.
Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър
по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специалност „Туризъм и икономика на социално-културната сфера“.
Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран
одитор.
Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Таня Петкова Тодорова – Техникум по икономика – Смолян, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС,
специалност „Финанси“.
Десислава Василева Ласкина – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, счетоводство
и контрол – счетоводство и одит в нефинансовите
предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ
„Карл Маркс“, МИО – Икономика и управление
на търговията, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Право – юрист.
Мариетка Енева Боджакова – Електронна
техника – Електротехнически институт, Габрово.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност „Строителен инженер – ПГС“.
Спас Георгиев Милчев, специалност „Автоматизация на производството“.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност „Строителен инженер – ПГС“.
Димитър Петров Петев, специалност „Радиои телевизионна техника“.
Николай Василев Вълков, специалност „Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори“.
Пламен Димитров Гърбов, специалност „Строителен инженер по технология на строителството“.
Бранимир Светославов Костов, специалност
„Строителен инженер – ПГС конструкции“.
Петя Георгиева Николова, специалност „Маркшайдерство и геодезия“.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Невенка Георгиева Иванова, специалност
„Транспортно строителство“.
Пламен Иванов Кривошапков, специалност
„Промишлено и г ра ж данско ст роителство –
конструкции“.
Райна Василева Бонева.
Николай Димитров Николов, специалност
„Технология и управление на транспорта“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност
„Архитектура“.
Мария Цончева Гугучкова, специалност „Хидромелиоративно строителство“, земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Минка Хиткова Радева, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност
„Двигатели с вътрешно горене“.
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност „Киноапаратура“.
Валентин Рачев Симеонов, специалност „Строителен инженер по пътно строителство“.
Вера Маринова Ахмакова, специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство“.
Антони Вълков Запрянов, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Юлиян Янков Пальов, специалност „Инженер-геодезист“.
Стойне Йорданов Доканин, специалност „Военен инженер по ПГС“.
Соня Хаим Стойкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност „Ел. машини и апарати“.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност
„Архитектура“.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност „Горско стопанство“.
Никола Иванов Николов, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност
„Архитектура“.
Румяна Тошева Несторова, специалност „Селскостопанска техника“.
Иван Младенов Илиев, специалност „Технология на минното производство“.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност „Радио- и телевизионна техника“.
Георги Петров Ценев, специалност „Пътно
строителство“.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност „Автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес“.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност
„Геодезия и земеустройство“.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност
„Хидромелиоративно строителство“; „Право“.
Владимир Костов Господинов, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Методи Спасов Манов, специалност „Финанси
и кредит“.
Саша Евтимова Георгиева, специалност „Горско стопанство“.
Владимир Степанович Шимук, специалност
„Конструиране и производство на радиоапаратури“.
Цветанка Христова Ковачка, специалност „Ел.
машини и апарати“.
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Мая Атанасова Динева, специалност „Инженер – архитект“.
Василка Петкова Гетова, специалност „Техник
геодезист“.
К.т.н. д-р Михаил Николов Чалашканов, минен
инженер – електромеханик, кандидат на техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка на права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
оценител на машини и съоръжения; оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов, инженернотехническите науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност „Хидроенергийно строителство“; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен
инженер – геодезия, фотограметрия и картография; свидетелство за извършване на дейности по
кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер;
разрешение за достъп до КИ ниво „Секретно“.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения
и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
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интелектуална и индустриална собственост, други
фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и
магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка и
контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен
проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител
на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; независим
оценител на движимо и недвижимо имущество на
държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация
и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев, Висш институт по архитектура и строителство – специалност „Геодезия,
фотограметрия и картография“; свидетелство за
правоспособност за извършване на дейност по
кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Димитър Маламов Хабов – ВМЕИ – София,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на
промишлеността и транспорта“. Достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“. Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност на
производствата“. Сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“. Сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“. Сертификат „Оценител на машини и
съоръжения“.
Инж. Ангел Димитров Илиев – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
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Станка Иванова Илиева – Висш инженерностроителен институт – София, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини
и съоръжения“.
Инж. Надежда Крумова Георгиева – Университет по архитектура, строителство и геодезия –
София, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Катя Миткова Тодоринова – Технически университет – София, специалност „Електроенергетика
и електрообзавеждане“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния
транспорт“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
Инж. Диляна Любомирова Вачковска – Висш
машинно-електротехнически институт – Варна,
специалност „Топлинна и масообменна техника в
химическата промишленост“.
Инж. Стефан Крумов Жечков – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Топлотехника“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Н и н а Го с п од и н о в а Л а м б о в а-Д и мо ва – ВИАС – София, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“ – технология, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш
химикотехнологичен институт; металургия на
черните метали.
Румяна Ангелова Хаджиниколова – ВИСИ –
строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Васил А ндонов Веселинов – ВМЕИ – София, специалност „Авт. транспорт, трактори и
кари – АТК“, машинен инженер.
Неделко Петров Неделков – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Водоснабдяване и канализация“.
Мила Николова Галева – ВИАС, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Воин Василев Стумбов – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Промишлена топлотехника“.
Николай Тодоров Цанев – ВИАС, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Г. Димитров“, специалност „Геодезия, фотограметрия
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и картография“. Кадастър и регулация, оценка и
делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
инженер-геодезист – фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи.
Константин Борисов Балев – електроинженер – ВМЕИ „Ленин“ – София.
Мариетка Енева Бод жакова – електронна
техника – Електротехнически институт, Габрово.
Александър Георгиев Петков – Технология на
машиностроенето – машинен инженер, ВМЕИ
„Ленин“, София.
Александър Кирилов Кънев – инженер – металург – металургия на черни метали, Висш химикотехнологически институт, София.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Николай Димитров Николов, специалност
„Технология и управление на транспорта“.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност
„Двигатели с вътрешно горене“.
Валентин Рачев Симеонов, специалност „Строителен инженер по пътно строителство“.
Вера Маринова Ахмакова, специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство“.
Антони Вълков Запрянов, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Соня Хаим Стойкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков,
Технически университет – София, Факултет – Сливен, специалност „Механика и идентификация на
ПТП“.
Бойко Костадинов Димитров, специалност
„Танкови войски – строеви“; „Двигатели с вътрешно горене“.
Иван Младенов Илиев, специалност „Технология
на минното производство“.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност „Радио- и телевизионна техника“.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност
„Хидромелиоративно строителство“; „Право“.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов,
съвременни системи и електронни комплектовки
на автомобилите – конструктивна безопасност,
плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик
по автомобилния транспорт; оценка в сферата на
транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер;
двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, машинен инженер – автомобили, трактори и кари; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
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Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения
и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров, криминалист, автотехнически експертизи.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър
по икономика – организация на производството
и управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“.
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и
транспортни средства; експерт по психологически
и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика;
свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик
III степен ръчно електродъгово заваряване на
нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр
II степен на котли с високо налягане до 1000 м 2.
Инж. Сашко Петров Погачев, София – машинен
инженер – автомобили, трактори и кари.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбуров, машинен инженер.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“. Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност на
производствата“. Сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“. Сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Николай Живков Занев – Технически университет – София, специалност „Транспортна техника
и технологии“; сертификат за автоексперт.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния
транспорт“.
Пеню Димов Пенев – ВНВУ „Васил Левски“,
специалност „Автомобилни войски“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
Незабравка Гаврилова Първанова – ВМЕИ „В.
И. Ленин“ – София, специалност „Автомобилен
транспорт, трактори и кари“.
Костадин Крумов Златев – Технически университет – София, специалност „Комплексна
механизация и поточни линии в строителството“.
Венцислав Цветанов Василев – ВА „Г. С.
Раковски“, специалност „Военнополитическа, общовойскова“; ПЖИ „Тодор Каблешков“ – София,
специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“.
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Васил Андонов Веселинов – ВМЕИ – София,
специалност – авт. трансп., трактори и кари – АТК,
машинен инженер.
Едвин Живков Желев – Технически университет – София, специалност „Компютърни системи
и технологии, компютърен инженер“.
Цветелина Найденова Найденова – ТУ – Стара
Загора; Колеж в гр. Ямбол – инструктор за обучение на водачи на МПС „категория С“.
Ивайло Петров Йорданов – Технически университет – София, специалност „Технология и
управление на транспорта“.
Стефан Кръстев Делчев – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, специалност „Автотехническа
експертиза“.
Тодор Иванов Павлов, инженер по експлоатация
и ремонт на АТТ, Висше народно военно училище
„Васил Левски“, Велико Търново; Висше училище
по застраховане и финанси – Център за професионално обучение, София, община „Оборище“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Димитър Петров Петев, специалност „Радио- и
телевизионна техника“.
Николай Василев Вълков, специалност „Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори“.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване
и канализация“.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност
„Двигатели с вътрешно горене“.
Валентин Рачев Симеонов, специалност „Строителен инженер по пътно строителство“.
Вера Маринова Ахмакова, специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство“.
Антони Вълков Запрянов, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Соня Хаим Стойкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност „Ел. машини и апарати“.
Никола Иванов Николов, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност
„Архитектура“.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност
„Автоматизация на производството; планиране на
инвестиционния процес“.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност
„Хидромелиоративно строителство“; „Право“.
Методи Спасов Манов, специалност „Финанси
и кредит“.
Саша Евтимова Георгиева, специалност „Горско
стопанство“.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментацион-
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ните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов, инженернотехнически науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност „Хидроенергийно строителство“; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София,
специалност „Промишлена топлотехника“. Сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“. Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност на
производствата“. Сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“. Сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинноелектротехнически институт – София, специалност
„Автоматизирано оборудване на машиностроенето“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини
и съоръжения“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния
транспорт“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
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Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш
химикотехнологичен институт; металургия на
черните метали.
Мариетка Енева Бод жакова – електронна
техника – Електротехнически институт, Габрово.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Ме т од и На й чев Конс улов – ВМ ЕИ „ Ле нин“ – София, инженер по радиоелектроника,
допълнителна квалификация – електронни средства за контрол и управление.
Мариетка Енева Бод жакова – електронна
техника – Електротехнически институт, Габрово.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност – строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност „Радио- и
телевизионна техника“.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност
„Архитектура“.
Пламен Димитров Гърбов, специалност „Строителен инженер по технология на строителството“.
Невенка Георгиева Иванова, специалност
„Транспортно строителство“.
Виолета Моюва Ковачева, специалност „Архитектура – опазване на природната среда“.
Пламен Иванов Кривошапков, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност
„Архитектура“.
Мария Цончева Гугучкова, специалност „Хидромелиоративно строителство. Земеразделяне и
градоустройство“.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженер-геодезист.
Георги Дянков Георгиев, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ – конструкции,
математика, оценител на движимо и недвижимо
имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност „Строителен инженер по пътно строителство“.
Вера Маринова Ахмакова, специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство“.
Юлиян Янков Пальов, специалност „Инженергеодезист“.
Стойне Йорданов Доканин, специалност „Военен инженер по ПГС“.
Соня Хаим Стойкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
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Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Надежда Крумова Георгиева, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност „Радио- и телевизионна техника“.
Евелина Георгиева Генадиева, специалност
„Хидротехническо строителство“.
Петър Каменов Милчев, специалност „Строителен инженер“.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Любомир Илиев Митриков, специалност „Строителство и архитектура“.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Методи Спасов Манов, специалност „Финанси
и кредит“.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност – инженер-геодезист.
Надежда Христова Стойчева, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Димитър Панайотов Джелебов, специалност
„Транспортно и пътно строителство“.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими
имоти; оценители на земеделски земи и трайните
насъждения върху тях.
Инж. Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско
стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на
гори и земи от горския фонд.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Събев, специалност „Строителство и архитектура“.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
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земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител
на недвижими имоти; оценител на недвижими
имоти и сгради, паметници на културата; независим
оценител на движимо и недвижимо имущество на
държавните и общинските фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност „Хидроенергийно строителство“; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство;
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка и
контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен
проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София,
специалност „Промишлена топлотехника“. Сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинноелектротехнически институт – София, специалност
„Автоматизирано оборудване на машиностроенето“.
Стефан Иванов Оташлийски – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Транспортно и железопътно строителство“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инженерна геология“.
Радка Ганчева Тимнева – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Станоя Йорданов Дончевски – ВНВСУ „Ген.
Благой Иванов“, специалност „Технология на
строителството“.
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Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Илка Аспарухова Динкова – ВИАС – специалност „Архитектура“.
Галя Славчева Илиева – Техникум по строителство – гр. Трън, специалност „Строителство и
архитектура“.
Н и н а Го с п од и н о в а Л а м б о в а-Д и мо ва – ВИАС – София, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“ – технология, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов – ВНВСУ „Ген.
Благой Иванов“ – София, специалност – строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград –
предучилищна педагогика.
Георги Адамов Георгиев – Техникум по строителство – София, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, техник по геодезия,
фотограметрия, картография.
Неделко Петров Неделков – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Водоснабдяване и канализация“.
Снежанка Исаева Балабанова – Техникум по
строителство и архитектура, специалност „Строителство и архитектура“.
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Г. Димитров“, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“.
Младен Иванов Младенов, строителен инженер – ПГС – Висш институт по архитектура и
строителство, София, инженер по промишлено и
гражданско строителство, профил „Конструкции“.
Калчо Кочев Калчев, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, Висш
институт по архитектура и строителство, София.
Теодора Панайотова Карагьозова, архитектура – Висш институт по архитектура и строителство,
София.
Петър Красимиров Добрев, магистър – инженер, „Водоснабдяване и канализационни системи
и съоръжения“.
Емил Торком Мечикян, магистър – архитектура, Университет по архитектура, строителство
и геодезия, София.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване
и канализация“.
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Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Соня Хаим Стойкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Никола Иванов Николов, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност
„Архитектура“.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност
„Хидромелиоративно строителство“; „Право“.
Владимир Костов Господинов, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Константин Борисов Балев – електроинженер – ВМЕИ „Ленин“ – София.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско
стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на
гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженерхимик; санитарна химия и токсикология.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска академия – София, специалност „Комунална хигиена“,
СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Химия“,
учител по химия и физика.
Мая Иванова Кичева – СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет – молекулярна
и функционална биология, биохимия и клинична
химия.
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7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска академия – София, специалност „Комунална хигиена“,
СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Химия“,
учител по химия и физика.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
Д-р Георги Запрянов Славчев – Висш ветеринарномедицински институт – София, специалност
„Ветеринарен лекар“, д-р на ветеринарните науки.
Борислав Божидаров Григоров – ветеринарен
лекар, Лесотехнически университет – София –
ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси“. Сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения“.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност „Комунална
хигиена“, СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност
„Химия“ – селскостопански експертизи.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библиотекознание и библиография; авторско право и
сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; екперт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и
транспортни средства; експерт по психологически
и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“ – авторско
право и сродните му права върху литературни
произведения.
Десислава Здравкова Александрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,
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специалност „История“; археология, археологически движими паметници на културата.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Г. Димитров“, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“.
Николай Георгиев Цонев – ВИИ – София, специалност „Икономика и управление на транспорта“.
Виолета Божидарова Божкова – УНСС, специалност „Публични финанси“.
Деян Георгиев Цонев – Факултет по природни
науки „Епископ Константин Преславски“, Шумен.
Валерий Иванов Обретенов – Икономичски
университет – Варна, специалност „Икономика и
управление на строителството“.
Владимир Степанович Шимук, специалност
„Конструиране и производство на радиоапаратури“,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Гергана Димитрова Маркова – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология“.
Спас Георгиев Милчев, специалност „Автоматизация на производството“; специалност – оценки
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
дълготрайни и оборотни материални активи.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност „Ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална
собственост“.
Иван Младенов Илиев, София, специалност
„Технология на минното производство“; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт – оценител.
Росен Руменов Стоянов, София, специалност
„Финанси“; оценител на недвижими имоти.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; оценка
на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков, специалност „Строителство и архитектура“, оценки на недвижими
имоти и ДМА.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност
„Хидромелиоративно строителство“; „Право“, вещно-правни експертизи, оценител по недвижими
имоти, машини и съоръжения, цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност „Промишлено и гражданско строителство“; оценка на
недвижими имоти.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост.
Румяна Миткова Стоянова – специалност
„Технология на металите“. Химикотехнологичен и
металургичен университет – София, специалност
„Безопасност на производствата“ (оценителни на
машини и съоръжения, на търговски предприятия
и вземания; безопасност на здраве при работа).
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт по
архитектура и строителство, специалност „Архитектура“; оценител на недвижими имоти.
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Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“, счетоводство на нефинансовите
предприятия, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения, на търговски предприятия
и вземания, оценител на недвижими имоти.
Соня Георгиева Петрова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
инженер-геодезист – фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ
„К. Маркс“, МИО – икономика и управление
на търговията, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – право – юрист, оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ма я Иванова К ичева (фирма „Проген“ –
ООД – лаборатория – молекулярнобиологични
анализи, ДНК експертизи и идентификация състава
на хранителни продукти); специалност – биохимик,
клиничен химик.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност
„Архитектура, екология, околна среда, ландшафт“.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност „Интелектуална собственост“.
Мария Атанасова Цветкова, специалност „Съобщителна техника“, патентен специалист.
Венелина Кирилова Луканска, специалност
„Социални дейности“.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност
„Архитектура“.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност
„Архитектура“.
Бойко Костадинов Димитров, специалност
„Танкови войски“ – строеви; двигатели с вътрешно
горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз
на опасни товари съгласно АДР.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на
въздействието върху околната среда.
Методи Спасов Манов, специалност „Финанси
и кредит“, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“ – съдебна аграрикономическа
експертиза.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз
на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско
стопанство – лесоустройствени проекти; оценки на
гори и земи от горския фонд.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, юрист – Комисия за
защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова – Стопанска
академия „Димитър Ценов“ – Свищов, специалност
„Финанси“; професионална квалификация „Правна
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закрила на индустриалната собственост“. Патентно
ведомство на Република България – Марки, географски означения и промишлени дизайни.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Иван Василев Иванов – Техникум по електротехника – силни токове „Д. Наплатанов“,
специалност „Ел. енергетика и ел. обзавеждане
на промишлени предприятия“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини
и съоръжения“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „секретно“; видеотехнически експертизи; лицево-идентификационни
експертизи.
Ивайло Петров Стойчев – Специализирано
висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, специалност „Защита
на културно-историческото наследство в Република
България“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“; експертизи с архитектурна проблематика.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“, експертизи, свързани с паметници
на културата.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
„Психология“, „Социална педагогика“, социална
работа с деца и семейства в риск.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска академия – София, специалност „Комунална хигиена“,
СУ „Св. Кл. Охридски“.
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Г. Димит
ров“, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“; „Кадастър и регулация, оценка и
делби на недвижими имоти и земеделски земи“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския
окръжен съд за 2018 г.
Наташа Иванова Иванова – турски език.
Росен Георгиев Убенов – английски език.
Христиана Александрова Томова – румънски
език.
Аида Самих Худер – арабски език.
Владимир Петков Кобаков – английски, испански, френски език.
Зоя Емилевна Цанкова – руски език.
Магдалина Любомирова Николова – турски
език.
Салах Али Фатах – арабски и кюрдски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – турски език.
Виктория Ангелова Лулчева – гръцки език.
Лилия Людмилова Тасева – немски език.
Владимир Георгиев Панов – арабски език.
Десислава Янушова Желязкова – полски език.
Светослав Маринов Иванов – албански език.
Пролет Калинова Хартунг – немски език.
Светла Петрова Бъчварова – немски език.
123
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4. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: редовен асистент, област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Приложна механика) – един; редовен
главен асистент, област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
(Технология и организация в транспорта) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.
531
38. – Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичната длъжност доцент
по: професионално направление 4.5. Математика,
специалност 01.01.09. Изчислителна математика
(числени методи и алгоритми за обработка на
изображения) – един за секция „Научни пресмятания“; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12.
Информатика – един за секция „Интелигентни
системи“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.
521
9. – Инстит у т ът по зеленчу кови култ у ри
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конк у рс за главен асистент по професионално направление
6.2. Растителна защита, научна специалност
„Растителна защита (фитопатология)“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, Пловдив
4003, ул. Брезовско шосе № 32, тел. 032/952296.
507
7. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти за частта от землището на
с. Еленово, разположена извън урбанизираната
територия на с. Еленово и на махала Ревалска,
община Благоевград, област Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград. Съгласно чл. 46, ал. 3
ЗКИР писмени възражения по кадастралната
карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите,
ползвани при създаването им.
532
7. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в
землищата на с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал
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Колево, с. Оборище, с. Страхил, община Вълчи
дол, с. Дръндар, с. Николаевка и гр. Суворово,
община Суворово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Варна.
579
6. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Богослов, с. Вратца,
с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село,
с. Раненци, с. Слокощица, община Кюстендил,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
578
8. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Бабинци, с. Български
извор, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям
извор, с. Градежница, с. Малка Желязна, община Тетевен, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Ловеч.
580
1. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
напоителен тръбопровод от микроязовир – ПИ
000029 по КВС на с. Дрангово до ПИ 034075 по
КВС на с. Върбен, община Брезово. Трасето на
тръбопровода преминава през ПИ 000028, 000044
и 000046 в землището на с. Дрангово и достига
до ПИ 034075 в землището на с. Върбен, община Брезово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Брезово.
585
2. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на кабелна линия
СрН със силов кабел 20 kV чрез отклонение от
СРС № 40 от ВЕП 20 kV, извод „Паскалевец“
на п/ст 110 kV „Русаля“, за захранване на ново
МТТ 20/0,4 kV в обект същeствуваща сграда с
пристройка в поземлен имот и идентификатор
21244.22.302, с. Дичин, местност Кошарите,
община Велико Търново. Проектът се намира
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в общинската админист раци я, ста я 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
512
2. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе на техническата
инфраст ру кт у ра за обект „Кабели 20 kV за
захранване на нов БКТП в ПИ 35033.2.688 в
м. Двете чешми, землище гр. Каблешково, община Поморие“ и сервитут на електропровода,
преминаващи от съществуващ ЖБ стълб в ПИ
35033.2.20 (нива на Дойно Апостолов и Тодорка
Апостолова), през ПИ 35033.2.585 (селскостопански път, публична общинска собственост), ПИ
35033.2.679 (за второстепенна улица, собственост
на „Балкан – Нет“ – ЕООД), до нов БКТП в ПИ
35033.2.688 (урбанизирана територия на „БалканНет“ – ЕООД), с проектна дължина на трасето
около 460 м – в земеделска и в урбанизирана
територия. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
586
1. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод до имот с проектен идентификатор
65927.72.93 (образуван от ПИ 65927.72.91) по кадастралната карта на гр. Севлиево. Трасето на
електропровода започва от съществуващо ел.
табло, монтирано на стълб, намиращ се в ПИ
65927.508.346 – урбанизирана територия, преминава през ПИ 65927.88.70 – път, държавна публична собственост, ПИ 65927.88.82 – път, държавна
публична собственост, ПИ 65927.72.55 – път,
общинска публична собственост, и достига до
ПИ 65927.72.93 (образуван от ПИ 65927.72.91) по
кадастралната карта на гр. Севлиево. Сервитутът на трасето засяга имоти с № 65927.508.346,
65927.88.70, 65927.72.81, 65927.72.82, 65927.72.36,
65927.72.55, 65927.72.65, 65927.72.61. Трасето е с
дължина 162,20 м. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод, преминава
през ПИ 65927.72.81 – път, общинска публична
собственост, ПИ 65927.88.82 – път, държавна
публична собственост, ПИ 65927.72.55 – път,
общинска публична собственост и достига до
ПИ 65927.72.93 (образуван от ПИ 65927.72.91) по
кадастралната карта на гр. Севлиево. Сервитутът на трасето засяга имоти с № 65927.72.81,
65927.72.82, 65927.72.36, 65927.72.55. Трасето е с
дължина 226,50 м. Проектът е изложен в стая
209 на Община Севлиево. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
513
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Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Карвуна – МА“ – ЕООД,
срещу Заповед № РД-9Р-40 от 21.12.2016 г. на
министъра на културата, по което е образувано
адм. д. № 2541/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
535
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
а л. 1 и 2 А ПК с ъобща ва, че е образу ва но
адм.д. № 3425/2017 г. по протест вх. № 19567 от
12.12.2017 г. от Светослав Стойнов – прокурор
при Окръжната прокуратура – Варна, против
чл. 9, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Аксаково, приет с Решение № 4.1 от 16.12.2011 г. по
протокол № 004 от 16.12.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Аксаково. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като страни по адм.д. № 3425/2017 г. в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Производството по адм.д. № 3425/2017 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХVІІ състав, е
насрочено за 22.03.2018 г. от 15 ч.
538
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпил протест вх.
№ 58 от 2.01.2018 г. от Росица Тонева – прокурор
при Окръжната прокуратура – Варна, срещу
разпоредбата на чл. 117 и 118 от Правилника за
организацията и дейността на общинскя съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общинския
съвет – гр. Дългопол. По протеста е образувано
адм.д. № 24/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХХІІІ състав.
539
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районната
прокуратура – Севлиево, против чл. 5, ал. 1,
т. 23 и 24, чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 24, ал. 1, т. 7 и
чл. 118, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация в Община Севлиево, приет от Общинския съвет – гр. Севлиево, с Решение № 244 от
26.07.2016 г., и е образувано адм. д. № 1/2018 г.
по описа на Административния съд – Габрово.
Делото е насрочено за 28.02.2018 г. от 11 ч.
540
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 14/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната проку рату ра – Монтана, срещу разпоредбите на
чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2 в частта относно
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„безсрочно“, чл. 73, ал. 1, т. 4 и чл. 93, т. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 51 от 20.03.2008 г., изменена
с Решение № 1179 от 27.01.2015 г., допълнена
с Решение № 1246 от 30.04.2015 г., с Решение
№ 1378 от 23.07.2015 г. и с Решение № 311 от
27.10.2016 г. на Общинския съвет – гр. Монтана.
Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Монтана, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 14/2018 г. е насрочено
за 23.02.2018 г. от 10,30 ч.
543
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 25/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 3, ал. 1, т. 10 и 16
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Брусарци, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 12 от
протокол № 3 от 17.12.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Брусарци. Констит уирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 25/2018 г. е насрочено за 23.02.2018 г. от 10 ч.
544
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 11/2018 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на
чл. 12, ал. 1, т. 2 за текста „по писмено искане
на най-малко една трета от всички общински
съветници“ от Правилника за организиране
на дейността на Общинския съвет – гр. Чепеларе, област Смолян, приет с Решение № 6 от
20.11.2015 г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за 6.03.2018 г. от 14 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
536
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1190/2017 г. по описа на съда по протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – София,
с който се оспорват като незаконосъобразни и
се иска отмяна на разпоредбите на чл. 9, ал. 1,
т. 8, чл. 13, ал. 4, чл. 15, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
на Община Сливница, приет с Решение № 20 по
протокол № 4 от 23.12.2015 г., изменен и допълнен
с Решение № 193 от 28.10.2016 г. на Общинския

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

съвет – гр. Сливница. Административно дело
№ 1190/2017 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.02.2018 г. от 10 ч.
533
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм. д. № 45/2018 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 14.03.2018 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 15,
ал. 1, т. 16 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Общинския съвет – гр. Етрополе.
542
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на Петко Георгиев – прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора,
с който са оспорени разпоредбите на чл. 5,
ал. 1, т. 4, чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Раднево, приет от
Общинск и я съвет – г р. Раднево, по което е
образувано адм. д. № 683/2017 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено за 15.03.2018 г. от 10,30 ч.
541
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест от Стоян Ангелов Станков
от Хасково против чл. 68, ал. 3 и чл. 74, ал. 1
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Хасково, по който е
образувано адм. д. № 1303/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 7.03.2018 г. от 10,15 ч.
508
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил протест от Стоян Ангелов
Станков от Хасково против чл. 7, чл. 45, ал. 4
и чл. 47 от Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Хасково,
по който е образувано адм. д. № 1302/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 7.03.2018 г. от 10,15 ч.
524
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 15, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
на Общинския съвет – гр. Маджарово, по който
е образувано адм. д. № 1318/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
14.02.2018 г. от 10,30 ч.
523
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А дминистративният съд – Шумен, на основание чл 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил
протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 23, ал. 6, чл. 57, ал. 2
и чл. 58, ал. 2 от Наредбата за общинската
собственост на Община Нови пазар, приета с
Решение № 598 от 13.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Нови пазар. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 4/2018 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
12.02.2018 г. от 10 ч.
492
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 46, ал. 2 и чл. 75, т. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 69
по протокол № 8 от 12.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 13/2018 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
12.02.2018 г. от 9 ч.
491
Асеновградският районен съд, ІІІ гр. състав, уведомява, че Мехмет Карлъга, роден на
29.05.1986 г., гражданин на Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в РБ (по смисъла
на ЗГР) и с неизвестен адрес в чужбина, има
качеството на ответник по гр.д. № 2599/2017 г.
по описа на АРС, ІІІ гр. състав, образувано по
предявен иск от Петрана Илиева Георгиева с
адрес: с. Болярци, ул. 43 № 6, с правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между тях в с. Корен, община Хасково,
област Хасково, на 23.04.2007 г. граж дански
брак поради настъпило дълбоко и непоправимо
разстройство и му указва в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на АРС, ІІІ гр. състав, за
връчване на книжата по делото. Ответникът да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
545
Софийският районен съд, 45 състав, призовава Реймънд Джоузеф Хърихейн с последен
адрес – София, бул. Цар Борис ІІІ № 86, вх. А,
ап. 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда,
за да получи книжата по делото в канцеларията
на Софийския районен съд, като ответник по
гр. д. № 73359/2015 г. по описа на СРС, 45 състав, заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
587
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 358/2011 г. с решение о т 13.12.2017 г. за
политическа партия с наименование „Национален фронт за спасение на България“, както
след ва: Вп исва изменен и я и доп ъ л нен и я в
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устава, приети с решение на конгреса, проведен на 28.10.2017 г., който е неразделна част
от настоящото решение. Вписва Национален
политическ и съвет в състав от 13 членове:
Ва лери С и меонов С и меонов – п редседат ел,
Данчо Димитров Хаджиев – зам.-председател,
Валентин Кирилов Касабов – зам.-председател,
Борис Янков Ячев – зам.-председател, Славчо
Стоев Атанасов – член, Петьо Савов Георгиев – член, Александър Николаев Хайтов – член,
Герг а на Вел и ч кова М и кова – ч лен, Георг и
Колев Колев – член, Йордан Апостолов Апостолов – член, Росен Ж ивков Иванов – член,
Петко Илиев Събев – член, Костадин Иванов
Гаров – член. Вписва Национален изпълнителен
комитет в състав от 5 членове: Валери Симеонов Симеонов – председател, Данчо Димитров
Хаджиев – зам.-председател, Валентин Кирилов Касабов – зам.-председател, Борис Янков
Ячев – зам.-председател, Костадин Иванов Гаров – национален координатор. Вписва Национална контролна комисия в състав от 3 членове:
Христиан Радев Митев – председател, Петър
Христов Петров – член, Марияна Николаева
Лефтерова – член. Партията се представлява
от Валери Симеонов Симеонов – председател.
685

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
11. – Управителният съвет на СНЦ „Плиска“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 5, ал. 5 от устава свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 26.02.2018 г.
в 10 ч. на адреса на седалището на сдружението – София, ул. Витошко лале № 16, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на управителния
съвет за дейността му през 2017 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на сдружението
за 2017 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2017 г.; 4. приемане на нови членове
на сдружението; 5. избор на нов управителен
съвет на сдружението за срок от 5 години; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на
същото място, при същия дневен ред един час
по-късно независимо от броя на представените
членове. Поканват се всички членове на сдружението с право на глас да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица.
633
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Радулов“ – София, по своя инициатива и на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание
на 6.03.2018 г. в 17 ч. в София, кв. Суходол,
ул. Тра ян Танев № 38, п ри следни я дневен
ред: 1. представяне на док лад за дейност та
на „СК Радулов“ за 2017 г.; 2. изключване на
Красимир Чолаков като член на сдружението
поради здравословни проблеми; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. приемане
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на спортен календар и програма на мероприятията, които клубът иска да реализира през
2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението събранието
ще се проведе в 18 ч. на същия адрес и при
същия дневен ред с явилите се членове. Всички
членове и кандидати за членове на сдружението
се поканват да вземат лично участие или чрез
упълномощено от тях лице. Материалите за
събранието са на разположение на членовете
на сдружението всеки работен ден от 10 до 21 ч.
в София, кв. Суходол, ул. Траян Танев № 38.
514
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изу чаването на немски език и
култура в Република България на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква общо
събрание на сд ру жението на 24.03.2018 г. в
8,30 ч. в София, в Аулата на Лесотехническия
университет, ж.к. Дървеница, бул. К л. Охридски № 10, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет за 2017 г.;
2. доклад на контролния съвет за 2017 г.; 3.
утвърждаване на щатно разписание за 2018 г.;
4. актуализация на членския внос; 5. приемане
на бюджета за 2018 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34
от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
526
1. – Управителни ят съвет на Сдру жение
„Училищно и семейно консултиране“, София,
на основание чл. 7 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.03.2018 г. в 16 ч.
в Центъра по училищно и семейно консултиране – ул. Пиротска № 97, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2017 г.; 2. финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане
на план за дейността през 2018 г.; 4. приемане
на бюджет за 2018 г.; 5. избор на нов управителен съвет; 6. приемане на нови членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 9 от устава общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се да присъстват
всички членове на сдружението.
597
9. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д р у ж е ние „Българска федерация по ориентиране“
(БФО) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по собствена инициатива свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 14.04.2018 г. в
10 ч. в София, бул. Васил Левски № 75 (ММС), в
заседателната зала на ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БФО през 2017 г.;
2. финансов отчет на БФО за 2017 г.; 3. доклад
на контролния съвет за 2017 г.; 4. приемане на
бюджета на БФО за 2018 г. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощените от тях лица да присъстват. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 9,
ал. 6 от устава на сдружението събранието ще
се проведе в 10,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
598
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17. – Управителният съвет на сдружение
„Евроинтегра“, Благоевград, ул. Бяло море № 4,
ет. 4, ап. 4.2, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 10.03.2018 г. в 10 ч. на адреса на
управление на сдружението, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението,
предложен от управителния съвет на сдружението, за дейността му до датата на провеждане
на събранието и приемане на основни насоки и
програма за дейността на сдружението; проект
за решение: ОС приема доклада за дейността
на сдружението, предложен от УС, до датата
на провеж дане на събранието, като приема
предложените основни насоки и програма за
дейността на сдружението за 2018 г.; 2. годишен финансов отчет на сдружението за 2017 г.;
проект за решение: ОС приема предложения от
УС годишен финансов отчет на сдружението за
2017 г.; 3. освобождаване и избор на нов член
на управителния съвет; проект за решение: ОС
приема направените предложения за промени
в УС на сдружението; 4. приемане на нов устав
на сдружението; проект за решение: ОС приема
предложения нов устав; 5. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред при спазване изискванията на закона.
592
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Областен браншови пчеларски съюз“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
29.03.2018 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Цар Петър № 1
(сградата на Областна администрация – Бургас),
заседателна зала на ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на председателя на управителния съвет и доклад на председателя на
контролния съвет; 2. приемане на нови членове
на общото събрание, подали молба за членство;
3. избор на нови членове на УС и КС; 4. гласуване на промени в устава на сдружението; 5.
разни. Общото събрание се счита за законно,
ако присъстват най-малко 2/3 от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно същия ден, при същия дневен ред и се
счита за законно колкото и членове да се явят.
527
1. – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а Моря ш к и
професионален съюз – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 от устава свиква
редовно общо събрание на съюза на 27.04.2018 г.
в 9 ч. в Дома на моряка, Варна, ул. Черноризец Храбър № 9, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на съюза за периода април
2017 г. – март 2018 г.; 2. финансов отчет за периода април 2017 г. – март 2018 г.; 3. приемане
бюджет на Моряшки професионален съюз за
периода април 2018 г. – март 2019 г.; 4. избор
на председател и заместник-председател; 5.
попълване състава на управителния съвет и
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контролно-ревизионната комисия; 6. приемане
на програма; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
529
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БАКВ-БС“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 18.04.2018 г. в 10 ч. във Варна,
ресторант „Къщата“, ул. 8-ми ноември № 9, при
следния дневен ред: 1. отчитане дейността на
сдружението за 2017 г.; 2. приемане баланса и
годишния счетоводен отчет за 2017 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС; 3.
избор на нов управителен съвет на БАКВ-БС;
4. освобождаване с молби на членове на БАКВБС; 5. приемане на нови молби за членове на
БАКВ-БС; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
593
4. – Управителният съвет на сдружение Волейболен клуб „Импулс“ – Долна Оряховица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
свиква годишно общо събрание на 20.03.2018 г. в
17,30 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“ – Горна Оряховица, ул. Васил Априлов № 26, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността за 2017 г. и насоки за развитие през
2018 г. на ВК „Импулс“; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час, след което се провежда
на същото място, при същия дневен ред и се
счита за законно колкото и членове да се явят.
600
1. – Управителни ят съвет на Сдру жение
за взаимопомощ на учителите – Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от уста ва сви к ва г од и ш но о т чет но с ъбра н ие на
22.03.2018 г. в 18,30 ч. в Пазарджик, ресторант
„Рони“ (в сградата на театъра), при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
СВУ за 2017 г. и приемане на предложения за
решения за 2018 г.; 2. отчетен доклад на РК към
СВУ за 2017 г.; 3. приемане на проектобюджета
и щата за 2018 г. Материалите за събранието
са на разположение на членовете в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
за осъществяване на дейност в частна полза
„Сдружение на собствениците на атракционни
съоръжения“ – Пловдив, на основание чл. 23 от
устава на сдружението и чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
по своя инициатива свиква общо събрание на
1.03.2018 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Освобождение № 3, хотел „СПС“ – конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2017 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на УС
за дейността на сдружението през 2017 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на сдружението за 2017 г.; проект за решение: ОС приема
финансовия отчет на сдружението за 2017 г.;
3. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението; 4. избор на нови членове
на управителния съвет на сдружението и определяне на срок на мандата им; 5. изменения
и допълнения в устава; 6. приемане на нови
членове; 7. изключване на членове; 8. разни.
При л и пса на к вору м на основа н ие ч л. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
и може да се проведе колкото и членове да се
явят. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание ще бъдат на разположение на
членовете от 9 до 16 ч. всеки ден в седалището
на дружеството – Пловдив, ул. Осъм № 6.
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2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мотоклуб Марица рейсинг
тийм“ – с. Войсил, област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава свиква
общо събрание на 2.03.2018 г. в 16 ч. в с. Войсил,
ул. 6-а № 11, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.; 2.
промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час след
обявения, на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на членовете започва в 15 ч.
и приключва в 16 ч. в с. Войсил, ул. 6-а № 11.
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Пламен Гатев Вушев, ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на мултимедийната софтуерна индустрия“, в ликвидация по ф. д. № 4570/2000 г. по описа на СГС,
със седалище и адрес на управление: София,
район „Изгрев“, п.к. 1113, ул. Тинтява № 17А,
БУЛСТАТ 130291107, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
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