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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 21
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за техническите изисквания към продуктите,
приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.
Издаден в София на 31 януари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
техническите изисквания към продуктите
(обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93
от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88,
95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г.,
бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80
от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и
84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г. и бр. 14 и 101 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. разполага с необходимия персонал,
най-малко половината от който е нает по
безсрочни трудови договори, регистрирани по
реда на чл. 62 от Кодекса на труда;“.
2. Създава се т. 10:
„10. разполага с технически средства за
извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието.“

§ 2. В чл. 34а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. да разполагат с персонал, нает по трудово
правоотношение, чиито трудови договори са
регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на
труда, и който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими
за осъществяване на технически надзор на
съоръженията с повишена опасност, и поне
с един специалист с образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко с
5 години стаж по специалността;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За издаване на лиценз по ал. 1 кандидатите подават заявление по образец до
п редседат ел я на Държавната агенц и я за
метрологичен и технически надзор, в което
вписват единния идентификационен код от
търговския регистър, седалището, адреса на
управление и името на законния представител, придружено от документите, определени
в наредбата по чл. 34, ал. 2.“
§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думата „правоотношение“ се добавя „чиито трудови договори са
регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса
на труда, и“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване на удостоверение по ал. 2
кандидатите подават заявление по образец
до председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, в което
вписват единния идентификационен код от
търговския регистър, седалището, адреса на
управление и името на законния представител, придружено от документите, определени
в съответната наредба по чл. 31.“
§ 4. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. Заявленията по чл. 34а, ал. 5 и
чл. 36, ал. 4 и приложените документи към
тях могат да се подават по електронен път
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в съответствие със Закона за електронното
управление и Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги.“
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 24 януари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 22
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за измерванията, приет от 44-то Народно събрание на
24 януари 2018 г.
Издаден в София на 31 януари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за измерванията
(обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и
99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и
66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.
и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. В глава шеста в наименованието на
раздел III думите „и уведомяване от лицата,
които произвеждат или внасят предварително
опаковани продукти“ се заличават.
§ 2. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или внасят“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и видът на дейността,
която извършва – производство или внос“
се заличават;
б) в т. 3 думите „или внася“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „а вносителят – графично
изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак“ се
заличават.
§ 3. Член 69 се отменя.
§ 4. В чл. 90 думите „или вносител“ се
заличават.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 23
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Конвенция № 131
на Международната организация на труда за
определяне на минималната работна заплата,
приета на 22 юни 1970 г. в Женева, приет от
44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.
Издаден в София на 31 януари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенция № 131 на
Международната организация на труда за
определяне на минималната работна заплата,
приета на 22 юни 1970 г. в Женева
Член единствен. Ратифицира Конвенция
№ 131 на Международната организация на
труда за определяне на минималната работна
заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 24
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението на
Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия
за финансиране, укрепване на регулаторния
капацитет и повишаване ефективността на
предоставяните услуги в отрасъл „В и К“
меж д у Министерст вото на региона лното
развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от
23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември
2017 г., приет от 44-то Народно събрание на
24 януари 2018 г.
Издаден в София на 1 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Спора
зумението за предоставяне на консултантски
услуги за разработване на Стратегия за фи
нансиране, укрепване на регулаторния капа
цитет и повишаване ефективността на пре
доставяните услуги в отрасъл „В и К“ между
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Международната банка
за възстановяване и развитие от 23 февруари
2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия
за финансиране, укрепване на регулаторния
капацитет и повишаване ефективността на
предоставяните услуги в отрасъл „В и К“ между
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Международната банка
за възстановяване и развитие от 23 февруари
2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
793

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за ус
ловията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и чл. 93
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати, представяне
и публично оповестяване на документите,
изслушване на кандидатите и за избор на
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
І. Предлагане на кандидати и представя
не на документите на кандидатите за пред
седател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
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1. Предложенията за кандидати за председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество се правят от народни
представители. Предложенията се внасят в писмена форма чрез деловодството на Народното
събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна
етика в 14-дневен срок от приемането на тези
правила от Народното събрание.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидатите.
Към предложенията се прилагат следните
документи:
– писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
– писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 2
към решението;
– подробна професионална автобиография;
– копие от документи за завършено висше
юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност;
– свидетелство за съдимост;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
3. В 7-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията за борба с корупцията, конфликт
на интереси и парламентарна етика:
– писмена концепция за работата си като
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество на хартиен и електронен носител;
– декларация за несъвместимост по образец – приложение № 3 към решението,
утвърден от органа по избора;
– декларация за имущество и интереси по
образец, утвърден от Комисията (Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество) – приложение № 4.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите по
раздел I се публикуват в срок до два работни
дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и
името, и мотивите на народния представител,
издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
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3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации могат да представят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на
интереси и парламентарна етика становища
за кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставяни. Становищата и въпр осите
се изпращат по пощата на адрес: гр. София,
пл. Княз Александър I № 1, Комисия за борба
с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, или по електронен път на
електронна поща: anticorruption@parliament.bg,
не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и
сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват
в срок до три дни след получаването им на
интернет страницата на Народното събрание
при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
за борба с корупцията, конфликт на интереси
и парламентарна етика.
2. Резултатите от проверката се публикуват
на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Проверка за допускане на кандидатите
до изслушване.
1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на
отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички
необходими документи и дали предложените
кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността председател на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Когато Комисията за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна етика
установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява,
че може да ги представи в срок от 5 дни от
уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по
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раздел I или не отговарят на изискванията
по чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
4. След извършване на проверката Комисията за борба с корупцията, конфликт на
интереси и парламентарна етика със свое
решение изготвя списък на кандидатите за
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, които са допуснати
до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен
ред на собствените имена на кандидатите за
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
V. Изслушване на допуснатите кандидати за
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна
етика, което се излъчва в реално време чрез
интернет страницата на Народното събрание.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
изслушва само допуснатите кандидати по
поредността им в списъка.
3. Вносител на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография
и да представи концепцията си за работа като
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество в изложение до 15
минути за всеки кандидат.
5. Народните представители, членове на
комисията могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата,
постъпили от юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации. Времето за изложение
на въпросите е до 2 минути.
6. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след задаването на въпрос към
него. Времето за отговор на всеки въпрос е
до 2 минути.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
8. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
внася в Народното събрание подробен и мотивиран доклад от изслушването, към който
се прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред
на собствените им имена. Към доклада се
прилагат и проекти на решения за избор на
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председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
VI. Избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното съб
рание. С решение на Народното събрание на
заседанието може да присъстват допуснатите
кандидати.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
представя доклад за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за председател
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на
собствените имена, в изложение до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за
всеки кандидат по поредността, определена
в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 2 февруари 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни пра
вила за условията и реда за предлагане на кан
дидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отне
мане на незаконно придобитото имущество
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…
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ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Декларатор: .........................
Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати, представяне и публично опо
вестяване на документите, изслушване на
кандидатите и за избор на председател на
Комисията за противодействие на корупци
ята и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…
ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия.
Декларатор: .......................
Приложение № 3
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати, представяне и публично опо
вестяване на документите, изслушване на
кандидатите и за избор на председател на
Комисията за противодействие на корупци
ята и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…
ДЕКЛАРИРАМ, че:

при наличие на основания за несъвместимост
по чл. 10, ал. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество в едномесечен срок от
избора ще предприема необходимите действия
по реда на чл. 10, ал. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Декларатор: .........................
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Приложение № 4
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Д Е К Л А РА Ц И Я З А И М У Щ Е С Т В О И И Н Т Е РЕ С И
ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Име:
Месторабота:
Длъжност:
Данни за декларатора: (Данните от колона 2 не се публикуват)
1

2

(Име – собствено, бащино, фамилно)

ЕГН:
Л. К. №
Изд. от

(месторабота)

Постоянен адрес:

(длъжност)

Данни за съпруга/та и за лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески
начала:
1

2

(Име – собствено, бащино, фамилно)

ЕГН:

Декларирам, че: – съм във фактическа раздяла:
– н е живея заедно със съпруга(та) си и нямаме общо домакинство: и няма да
декларирам неговото (нейното) имущество и доходи на основание чл. 37, ал. 5
от закона;
– фактическо съжителство на съпружески начала;
– н е желая да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намирам
във фактическо съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и
доходите на това лице на основание чл. 37, ал. 7 от закона.
Данни за ненавършилите пълнолетие деца: (Данните от колона 2 не се публикуват)
№

(Име – собствено, бащино, фамилно)

ЕГН

Гражданство

1

2

3

1.
2.
3.
Декларирам, че: – не упражнявам родителски права по отношение на ненавършилите пълнолетие
деца
Д Е К Л А Р И Р А М:
Е Ж Е Г О Д Н А
Следното имущество по чл. 37,
ал. 1, т. 1 – 14 от ЗПКОНПИ
към датата на вст ъпване в
длъжност
като:
акт за встъпване:
№ ………………................………………..
в …………………….................……………

Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и
направените разходи по чл. 37 от
ЗПКОНПИ през предходната календарна год. от год. 01.01. – 31.12.20….. г.
……………………………………………..............….
…………………………………………...............…….
…………………………………………...............…….

Следното имущество по чл. 37,
ал. 1, т. 1 – 14 от ЗПКОНПИ към
датата на освобождаването ми
от длъжност:
акт за освобождаване:
№ ………........................……………………..
От ........................…………………………….
…………………………………………...............……

Забележка:
– К олона 1 се попълва при встъпване в длъжност, като се изписват номер и дата на акта за встъп
ване. Не се попълват колони 2 и 3;
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– К олона 2 се попълва, когато лицето подава ежегодна декларация до 15 май, докато лицето заема
съответната длъжност. Не се попълват колони 1 и 3;
– К олона 3 се попълва при освобождаване от длъжност, като се изписват номер и дата на акта за
освобождаване. Не се попълват колони 1 и 2.
І. Недвижимо имущество:
1. Право на собственост и ограничени вещни права:
Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 1

Вид на Место- Община Площ Разгъ- Година на
Собственик
Цена
Правно Произход
имота
нахожкв.м. ната за- придобина придо- основание на средИме:
Идеал(правото) дение
строена
ване
биване
за придоствата
Собствено, на част
площ –
(лева)
биване
бащино,
кв.м.
фамилно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
2.

1.а. Земеделски земи и гори:
Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 1.1

Вид на Место- Община Площ Разгъ- Година на
Собственик
Цена
Правно Произход
имота
нахождекара ната за- придобина придо- основание на средИме:
Идеал(правото) дение
строена
ване
биване
за придоствата
Собствено, на част
площ –
(лева)
биване
бащино,
кв.м.
фамилно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
2.

1.б. Чуждо недвижимо имущество:
Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 1.2

Вид на Место- Община Площ Разгъ- Година на
Ползвател
имота
нахождекара ната засключИме:
Идеал(правото) дение
строена
ване на
Собствено, на част
площ – договора
бащино,
кв.м.
фамилно
1

2

3

4

5

6

7

8

Цена по
договор
(лева)

9

Правно Произход
основание на средза ползствата
ване

10

11

12

1.
2.

2. Прехвърляне на имоти през предходната година:
Нямам нищо за деклариране.
Вид на
имота

1

2

Местона- Община
хождение

3

4

Площ
Разгъната
кв.м.
застроена
(декара) площ – кв.м.

5

6

Таблица № 2

Собственик
Име:
Собствено,
бащино,
фамилно

Идеална
част

7

8

Цена
на сделката
(лева)

Правно основание за отчуждаване на имота

9

10

1.

II. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства:
1. Моторни сухопътни превозни средства:
Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 3

Вид на превоз- Марка на
Цена на
Година на
Собственик
ното средство средство придобиване придобиИме: собствено, Идеална
превозното
(лева)
ване
бащино,
част
фамилно
1
1.

2

3

4

5

6

7

Правно
Произход на
основание за средствата
придобиване
8

9
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2. Земеделска и горска техника:
Нямам нищо за деклариране.
Вид на земеделската или
горската техника
1

2

Таблица № 3.1

Марка на
Цена на
Година на
Собственик
техниката придобиване придобиИме: собствено, Идеална
(лева)
ване
бащино,
част
фамилно
3

4

5

6

7

Правно
Произход на
основание за средствата
придобиване
8

9

1.

3. Водни и въздухоплавателни превозни средства:
Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 4

Вид на превоз Марка на
Цена на
Година на
Собственик
ното средство средство придобиване придобиИме: собствено, Идеална
превозното
(лева)
ване
бащино,
част
фамилно
1

2

3

4

5

6

7

Правно
Произход на
основание за средствата
придобиване
8

9

1.

4. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон:
Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 5

Вид на превоз- Марка на
Цена на
Година на
Собственик
ното средство средство придобиване придобиИме: собствено, Идеална
превозното
(лева)
ване
бащино,
част
фамилно
1

2

3

4

5

6

7

Правно
Произход на
основание за средствата
придобиване
8

9

1.

5. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв.:
Нямам нищо за деклариране.
Вид на превоз- Марка на
ното средство средство
превозното
1

2

Цена по
договор
(лева)

3

Таблица № 6

Година на
Ползвател
сключване
Име: собствено, Идеална
на договора
бащино,
част
фамилно

4

5

6

7

Правно основание за
ползване

Произход на
средствата

8

9

1.

6. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства
през предходната година:
Нямам нищо за деклариране.
Вид на превоз- Марка на
Цена на
ното средство средство отчуждаването
превозното
(лева)
1

2

3

Таблица № 7

Собственик
Име: собствено, бащино, фамилно

Идеална част

5

6

4

Произход на
средствата
7

1.

III. Парични суми, вземания и задължения над 10 000 лв. в местна или чуждестранна валута:
1. Парични средства – налични и по банкови влогове (депозити) – общо над 10 000 лв.
1.1. Налични парични средства
Нямам нищо за деклариране
Размер на
средствата
1
1.
2.

2

Вид на валутата Равностойност
в лв.
3

4

Таблица № 8

Собственик
Име: собствено, бащино, фамилно

Произход на
средствата

5

6

С Т Р.
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1.2. Банкови влогове (депозити):
Нямам нищо за деклариране

Таблица № 9

Размер на
средствата

Вид на
валутата

Равностойност в лв.

Титуляр на влога
Име: собствено, бащино, фамилно

В страната

В чужбина

Произход на
средствата

2

3

4

5

6

7

8

1
1.
2.

2. Вземания над 10 000 лева:
Нямам нищо за деклариране
Вид на
вземането
1

Размер на Вид на
Равно
вземането валутата стойност
в лв.

2

3

4

Таблица № 10

Титуляр на вземането
Име: собствено, бащино,
фамилно

5

Правно ос- От мест- От чужнование за ни лица дестранни
вземането
лица

6

7

8

9

1.
2.

3. Задължения над 10 000 лева:
Нямам нищо за деклариране

Таблица № 11

Вид на заРазмер на
Вид на Равно Титуляр на задължението Правно ос- Към Към физическ и
дължението задължени- валутата стойност Име: собствено, бащино,
нование
банки и юридическ и
ето
в лв.
фамилно
за задължелица
нието
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

IV. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и
инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв., както и налични ценни книги, дялове
в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3
от Закона за пазарите на финансови инструменти:
1. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.:
Нямам нищо за деклариране

Таблица № 12

Размер на Вид на ва- РавностойТитуляр на вложението
В страната В чужбина Произход на
вложенията
лутата
ност в лв. Име: собствено, бащино, фамилно
средствата
1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.

2. Ценни книги и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти:
Нямам нищо за деклариране

Таблица № 13

Вид на ценБрой на ценПоверени на ин- Еми- Цена на Собственик или Правно ос- Произход на
ните книги/
ните книги/
вест. посредник
тент придоби- титуляр на пра- нование за средствата
финансови финансови инването
вото
придобиваЦенни кни- и/или
инструменти
струменти
(лв.)
Име: собствено,
нето
ги или фин. пари
бащино, фамилно
инстр.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

3. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:
Нямам нищо за деклариране
Вид на имуществото

1
1.

2

Таблица № 14

Размер на дя- Наименова- Седали- Стойност Собственик или ти- Правно ос- Произход на
ловото учас- ние на друще
на дяловото туляр на правото нование за средствата
тие
жеството
участие
Име: собствено,
придобивабащино, фамилно
нето
3

4

5

6

7

8

9
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4. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:
Нямам нищо за деклариране
Вид на имуществото
1

Размер на дяло- Наименова- Седалище Цена на дялововото участие
ние на друто отчуждаване
жеството
(лв.)

2

3

4

5

Таблица № 15
Прехвърлител
Име: собствено,
бащино, фамилно

Правно основание за отчуждаването

7

8

6

1.

V. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато
са общо над 1000 лева, и трудови доходи, получени през предходната календарна година:
Таблица № 16
Видове доход от:

1

Размер на дохода

2

На декларатора

На съпруга/та и на
лицето при факт.
съжителство на
съпр ужески начала

3

4

0

0

І. Облагаем доход от:
1.

Годишна данъчна основа от трудови доходи

2.

Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън
тези за заеманата длъжност

3.

Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен
търговец

4

Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

5.

Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

6.

Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество

7.

Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ
II. Други доходи, извън посочените в т. I.
Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

1.
2.
3.
4.
5.
III. Всичко:

VІ. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг (съ
пруга), лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие
деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със
средства на институцията, в която заемат длъжността:
1. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг (съпруга), лица при фактическо
съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие:
Нямам нищо за деклариране
Вид на
Размер на
обезпече- обезпечениОт декланието
ето
ратора

1
1.
2.

2

3

4

Таблица № 17

Характер на обезпечението
В полза на
декларатора

5

От съпруг/а/, лица при
В полза на съпруг/а/, лица
факт. съжителство на съп
при факт. съжителство на
ружески начала или нена- съпружески начала или ненавършили пълнолетие деца
вършили пълнолетие деца
6

7

С Т Р.
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2. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг (съпруга), лица при фактическо
съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те
не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 18
Вид на
разхода

Размер на
разхода

1
2
2.1.
Обучение:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
Пътуване извън
страната:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
Други плащания с единична
цена над 1000
лева:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4
Разходи за обучения извън
случаите по
т. 10, в т.ч. в
полза на лицата
по ал. 4, чиято еднократна
стойност надхвърля 1000 лв.
2.4.1.
2.4.2.

Вид на ваРавно
лутата
стойност в В полза
лева
на декларатора

3

4

5

За чия
сметка е
направен
разходът

6

7

В полза на
За чия
съпруг/а, лица при сметка е
факт. съжит.
направен
на съпруж. начала разходът
или ненавършили
пълнолетие деца
8
9

VІІ. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружест
ва, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като
едноличен търговец към датата на избирането или назначаването или 12 месеца преди датата на
избирането или назначаването:
1. Към датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
1.1. Имам участие в следните търговски дружества:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 19
Дружество

Размер на дяловото участие

1.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
Нямам нищо за деклариране
Дружество

Таблица № 20
Участие

1.

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
Нямам нищо за деклариране
Наименование на ЕТ
1.

Таблица № 21
Предмет на дейност
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2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност :
2.1. Имам участие в следните търговски дружества:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 22
Дружество

Размер на дяловото участие

1.

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 23
Дружество

Участие

1.

2.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
Нямам нищо за деклариране
Наименование на ЕТ

Таблица № 24
Предмет на дейност

1.

VІІІ. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо
висша публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 25
Трите имена на лицето, с което е сключен договорът

Предмет на договора

1.

ІХ. Данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност,
има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 26
Трите имена на лицето

Област на дейност на свързаните лица

1.

Дата: …………………… г.

Декларатор: …….............…………
(Подпис)

1081

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 19
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Мари-Луиз Колейро
Прека – президент на Република Малта, с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за значителните є заслуги за развитието на
приятелските отношения и на двустранното
сътрудничество между Република България и
Република Малта, както и за нейната особено
значима заслуга за развитието на културата,
изкуството и науката.
Издаден в София на 31 януари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1067

УКАЗ № 20
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Лино Бианко – извънреден и пълномощен посланик на Република
Малта в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за значителните
му заслуги за развитието на приятелските
отношения и на двустранното сътрудничество между Република България и Република
Малта.
Издаден в София на 31 януари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1068

УКАЗ № 25
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за посевния и посадъчния мате
риал, приет от 44-то Народно събрание на
24 януари 2018 г.
Издаден в София на 1 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изме
нение и допълнение на Закона за посевния и
посадъчния материал, приет от 44-то Народно
събрание на 24 януари 2018 г.
Уважаеми народни представители,
Споделям основната цел на промените,
направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния
материал – необходимостта от оптимизиране
на изискуемите документи при заявяване на
административни услуги. Не съм съгласен с
част от преходните и заключителните разпоредби на този закон, които изменят Закона
за опазване на земеделските земи, свързани
с правилата за промяна на предназначението
на земеделските земи.
Съгласно чл. 21, ал. 1 от Конституцията
земята е основно национално богатство, което
се ползва от особената закрила на държавата
и обществото. Земята е основно национално
богатство, защото е източник и основа за
всички други блага и има ограничена площ.
Тези характеристики на земята предопределят и систематичното място на нейната
уредба в глава първа „Основни начала“ на
Конституцията. Поради всичко това земята
несъмнено е богатство със стратегическо значение за българската държава. Предвид тази
ценност на земята като благо от най-висш
порядък за цялото общество в чл. 21, ал. 2
от Конституцията се прогласява принципът
за използването на обработваемата земя само
за земеделски цели, като промяна на нейното
предназначение се допуска по изключение при
доказана нужда. Конкретните условия и ред за
промяната на конституционно дефинираното
предназначение на земеделската земя подлежат
на уредба със закон. Този закон трябва да остане в конституционно очертаната рамка и да
допуска по изключение и при доказана нужда
промяната на предназначението на земеделската земя. В този смисъл целта на Закона
за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) е
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да регламентира такива условия и ред, чрез
които да се изпълни конституционната повеля за особена закрила на земеделската земя.
Считам, че направените в преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния
и посадъчния материал промени в ЗОЗЗ не са
релевантни към предвидената в Конституция
та особена закрила на земята като основно
национално богатство. По силата на § 28, т. 5
(относно чл. 21, ал. 1 и 5 ЗОЗЗ) отпада изиск
ването за представяне на проект на подробен
устройствен план (ПУП) при започване на
процедурата за промяна на предназначението на земеделските земи. Така се създава
неяснота относно конкретните параметри на
инвестиционното намерение и не се доказва
нуждата, която е конституционна предпоставка за промяната на предназначението.
С § 28, т. 7, буква „а“ (относно чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ)
отпада задължението на заинтересованото лице
след влизане в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе
да внесе ПУП, което създава възможност за
безкрайна във времето валидност на решението
за промяна на предназначението. Разпоредбата
на § 28, т. 11 (относно чл. 34, ал. 1 и 2 ЗОЗЗ)
променя началния момент, от който започва
да тече 1-годишният срок за искане за промяна
на предназначението на земята – от влизането
в сила на ПУП, а не както досега – от влизане
в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка. Така се създава безсрочна
валидност на решенията за утвърждаване на
площадки, защото след промяната в чл. 24, ал. 1,
където отпада задължението за започване на
изработване на ПУП от заинтересованото лице,
такова изработване може изобщо да не започне.
Този неблагоприятен ефект ще се прояви и
по отношение на заварените производства, за
които по силата на § 31 ще се прилагат новите
правила за сроковете по чл. 34.
С § 30 се дава възможност на лицата,
които са пропуснали удължения през 2012 г.
6-годишен срок, да поискат потвърждаване на
решението за промяна на предназначението
на земеделската земя за неземеделски нужди.
Няма обаче срок, в който може да се поиска
това потвърждение, тъй като ал. 7 на § 30
предвижда отпадането на правното действие
само на потвърдените решения за промяна
на предназначението. По този начин с разпоредбата се дава възможност за валидиране на
загубили сила решения за промяна на предназначението, без да има срок, в който това
може да бъде поискано. Освен това с ал. 6
се предвижда възстановяване на заплатената
такса, ако органът не потвърди, а отмени
решението за промяна на предназначението
на земята. Предвид начина на внасяне на
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предложенията за тези промени липсва яснота
за отражението на задължението за възстановяване на таксите върху публичните финанси.
С тези промени уредбата стимулира собствениците на земеделски земи да променят
предназначението им и в много продължителен период от време да не реализират своите
нужди, изчаквайки удобен момент, в който
ще има инвестиционен интерес. В резултат
на това общественият интерес е засегнат, тъй
като земите с променено предназначение ще
пустеят. Те не могат вече да се използват за
земеделски цели, а строителството още не е
започнало. Подменя се целта на закона – опазването на земеделските земи, и се поставя под
съмнение съответствието на приетата уредба
с чл. 21 от Конституцията.
Водя се от убеждението, че промени в
законодателството, които засягат основни начала на Конституцията, трябва да преминават
през всички етапи на законодателния процес.
Само така може да се гарантира прозрачност
и да се даде възможност на всички заинтересовани лица да изразят своето мнение.
В никакъв случай не оспорвам правото на
народните представители да правят предложения след приемането на законопроект на
първо гласуване, но предложенията не трябва
да противоречат на принципите и обхвата на
приетия на първо гласуване законопроект.
В този смисъл е и чл. 84, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Народното събрание, както и мотивите на Решение
№ 5 от 2015 г. на Конституционния съд (ДВ,
бр. 78 от 2015 г.).
Включването на промени в ЗОЗЗ, които
водят до необосновано разширяване на възможностите за промяна на предназначението
на земеделските земи в преходни и заключителни разпоредби на друг закон, създава впечатление, че се цели избягване на широкото
публично обсъждане и подробното мотивиране на предлаганите промени. Считам, че
народните представители дължат на всички,
които те представляват, ясно, мотивирано и
открито обсъждане на правилата за промяна
на предназначението на земеделските земи.
Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна
за ново обсъждане § 28, т. 5, т. 7, буква „а“
и т. 11, § 30 и 31 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет на 24 януари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
1069
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 30 януари 2018 г.

по конституционно дело № 9 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Стефка Стоева,
Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова
разгледа в закрито заседание на 30 януари
2018 г. конституционно дело № 9 от 2017 г.,
докладвано от съдията Филип Димитров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 8.11.2017 г. по искане
на главния прокурор на Република България
за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията
на Република България по въпроса за обхвата
на израза: „с право на повторно назначаване“
и „дали точното му съдържание включва
възможност за назначаване до два мандата
(включително) за целия професионален стаж
на магистрата и независимо дали в един и същ,
или в различни органи на съдебната власт?“.
Според вносителя са налице противоречиви
тълкувания на текста при приложението му от
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
(ВСС) (т. 1 от Протокол № 42 от 17.10.2017 г.)
и на Върховния административен съд (ВАС)
(решения № 9889 от 25.07.2017 г. по адм. д.
№ 7294/2015 г. на VI o. и № 8013 от 12.06.2014 г.
по адм. д. № 2691/2014 г. на VI o.).
Според главния прокурор разпоредбата на
чл. 129, ал. 6 от Конституцията ограничава
заемането на длъжността административен
ръководител на съд и прокуратура до не повече
от два мандата само „в един и същ орган на
съдебната власт“.
С определение от 12.12.2017 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането за тълкуване и е конституирал като заинтересовани институции
Народното събрание, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд и Висшия адвокатски съвет.
Отправени са и покани до Съюза на съдиите
в България, Българската съдийска асоциация,
Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в
България и Съюза на юристите в България
да представят становища по искането в месечен срок.
Постъпили са становища от Висшия съдебен съвет, от министъра на правосъдието, от
Съюза на юристите в България, от Управител-
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ния съвет на Асоциацията на прокурорите, от
Асоциацията на българските административни
съдии, от Съюза на съдиите в България и
от Висшия адвокатски съвет, като първите
пет отговарят с категорично „не“ на втората
част от въпроса, като по първата посочват,
че са допустими само два мандата „в един
и същ орган на съдебната власт“. Висшият
адвокатски съвет смята, че „няма ограничение магистратите да бъдат административни
ръководители на друго място в органите на
съдебната власт“. В становището на Висшия
съдебен съвет се подчертава, че „Под орган
следва да се разбира не съд или прокуратура
като цяло, а отделните техни звена“.
Становището на Съюза на съдиите в България застъпва тезата, че „цитираната уредба
допуска два последователни мандата за целия професионален стаж на даден магистрат
независимо дали в един, или повече органи
на съдебната власт“. Изтъква се, че „мандатността е характеристика на длъжността, а
не на титуляря є“. Подчертава се, че „ако се
възприеме тезата, че ограничението за заемане
на длъжност „административен ръководител“
се отнася само до един орган на съдебната
власт, то теоретично един магистрат може
да прекара целия си професионален стаж,
изпълнявайки само тази длъжност“. Посочва
се, че „Конституцията следва да се тълкува, от
една страна, нормативно, но, от друга страна,
и житейски“.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
В искането се посочва, че мотивите за
създаването на разпоредбата през 2003 г. не
позволяват да се разкрие точният є смисъл,
което пораж да възможности за различно
тълкуване.
Измененията на Конституцията през 2003 г.
създават ново разбиране на понятието за
несменяемост на съдии, прокурори и следователи. От една страна, беше създадена
възможност съдии, прокурори и следователи,
които са придобили статут на несменяемост да
бъдат освободени от длъжност с навършване
на 65-годишна възраст, както и при тежко
нарушение или системно неизпълнение на
служебни задължения, както и при извършване
на действия, които накърняват престижа на
съдебната власт. От друга страна, със създаването на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 (преди
това ал. 5) от Конституцията се изключи
възможността несменяемостта да обхваща не
само магистратската длъжност, но и изпълнението на функциите на административен
ръководител. Вместо това на конституционно
ниво се въведе петгодишен мандат за всяка
ръководна длъжност в органите на съдебната
власт освен по чл. 129, ал. 2 от Конституцията. По този начин се създаде мандатност в
административното ръководство на органите
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на съдебната власт. Целта на тази мандатност
е да се осигури обновяването на ръководствата
на конкретните звена в органите на съдебната
власт – за да не се допуска една и съща длъжност да бъде заемана повече от два пъти от
едно и също лице, а не да се ограничи лицето
във възможността му да заема ръководни
длъжности повече от два пъти.
От възприетите в преамбюла на Конституцията ценности и принципи за справедливост
и демократично обществено устройство, както
и от конкретните предписания относно персоналното формиране на органите на трите
власти, може да се изведе, че конституционният
законодател утвърждава изискване за подбор на
кандидатите за определена властова позиция
на основата на техните личностни качества
и способности. Това изискване с пълна сила
е валидно и за кадровата дейност на Висшия
съдебен съвет при назначаването на съдии,
прокурори и следователи, както и на административните ръководители в съдебната власт.
Подлежащата на тълкуване разпоредба
на чл. 129, ал. 6 от Конституцията, макар
адресирана и към Висшия съдебен съвет
като орган по назначаването, стеснява възможността отделни съдии, прокурори и следователи независимо от придобития от тях
опит да търсят професионална реализация,
като участват в конкуренция за заемане на
определена ръководна длъжност. Оценката
на кандидати, които отговарят на специалните изисквания на закона, е основана на
сравнение на техните способности. Решаваща за преценката на обема на въведеното с
израза „с право на повторно назначаване“
ограничение в броя на ръководните мандати
е целта на конституционните изменения от
2003 г. Ограничение, което не отговаря на
целта на конституционния законодател или
което надхвърля рамките на изискването за
пропорционалност, би било несъвместимо
с основополагащия принцип на правовата
държава по чл. 4, ал. 2 от Конституцията.
Отделният съдия, прокурор или следовател
в рамките на своята компетентност решава
въпросите по делата, които са му възложени,
на основата на вътрешната си убеденост за
релевантните факти и приложимото право.
При постановяване на своите актове той не
е обвързан от никакви указания освен от
онези, които са дадени от горестоящ съдебен
орган съобразно изричните предписания на
закона. В пълна степен това е валидно и за
указания, дадени от съответния административен ръководител. Затова, в светлината на
конституционните принципи, действията на
административния ръководител не може да
се третират като непосредствена заплаха за
независимостта на съдебната власт при изпълнението на основната є публична функция.
Следва да се има предвид още, че в рамките
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на неизтекъл мандат Конституцията не изключва възможността за неговото предсрочно
прекратяване като санкция за противозаконни
или неморални прояви на лицето, заемащо
ръководната длъжност.
Ограничавайки допустимия брой на мандатите до два, със създаването на разпоредбата на
чл. 129, ал. 6 от Конституцията законодателят
от 2003 г. е отчел рисковете и опасностите за
доброто функциониране на правосъдието, които произтичат от прекомерно дългото (повече
от десет години) изпълняване на ръководна
дейност от едно и също лице на едно и също
място. Присъщи задължения на административния ръководител са упражняването на
представителни и организационни функции,
включващи провеждане на обществени поръчки, сключване на договори, назначаване
и освобождаване на съдебни служители. Те
имат важна роля за професионалната квалификация и специализацията на съдиите,
прокурорите и следователите. Продължителното изпълнение на тези функции би могло да
влоши качеството, да доведе до създаване на
трайни връзки с представителите на местната
и централната власт, както и с участниците
в икономическия живот в съответния район.
Дори подобни връзки да не са попречили
на безприст растието и обективност та на
административния ръководител, тяхното съществуване най-малко създава подозрение и
недоверие в обществото. Преодоляването на
възможните неблагоприятни последици от рутинността в администрирането на правосъдието и същевременно запазването на доверието
в съдебната система са съществените цели,
които оправдават ограничаването на броя на
мандатите на административния ръководител,
но това се отнася само за конкретния орган
на съдебната власт. Ограничението за лице,
което е било два мандата на определена
ръководна длъжност, да не може със своите
качества да се конкурира за друг ръководен
пост в съдебната власт, надхвърля рамките
на законодателната цел. Разширително тълкуване на изрично ограничение, въведено в
Конституцията, е недопустимо.
Първата част от въпроса на главния прокурор изисква да се изясни какво конституционният законодател разбира под понятието
„длъжност“ на административен ръководител
в органите на съдебната власт. Общото понятие длъжност не може да не включва всички
общи характеристики на длъжността, с други
думи, няма длъжност председател на съд, а
единствено председател на районен (окръжен
или апелативен и т.н.) съд.
Конституционният законодател е предвидил
ограничение само за назначаване за трети път
на една и съща конкретна длъжност (т.е. в
същия конкретен орган на съдебната власт).
Той е създал конституционен механизъм, а
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именно специален орган, Висшия съдебен
съвет, натоварен с отговорността за назначенията на магистрати, който следва да взема
решения във всички конкретни случаи и чиято
отговорност е да провежда кадрова политика,
която да не допуска създаването на „съдебна
номенклатура“.
Конституцията възлага кадровият подбор
на съдиите, прокурорите и следователите да се
осъществява в условията на състезателност, на
основата на обективни показатели за техните
качества. Същото се отнася и за назначаването на административните ръководители,
към които естествено са отправени и повече
изисквания – например способност за работа
в екип, способност за вземане на управленски
решения и т.н. В установения от Конституцията
модел на съдебната власт провеждането на
качествена кадрова политика е възложено на
Висшия съдебен съвет като независим орган
на съдебната власт. С оглед на оптималното
функциониране на този модел на законово
ниво са въведени конкурсното начало и процедурите по атестиране, приложими и спрямо
кандидатите за административни ръководители. Създаването на допълнителни правни
прегради за заемането на ръководни постове
трябва да бъде оправдано само от съществени
цели и съображения, произтичащи от буквата
или духа на Основния закон.
Граматическото тълкуване на разпоредбата
на чл. 129, ал. 6 от Конституцията също води
до извода, че ограниченията на броя на мандатите са свързани със заеманата длъжност,
а не с лицето, което я заема. В този смисъл е
и тълкувателно решение № 13 от 15.12.2010 г.
по к.д. № 12/2010 г. В разпоредбата на чл. 129,
ал.6 от Конституцията прилагателното „ръководна“ към думата длъжност е членувано.
Това означава, че няма конституционна пречка
един съдия, прокурор или следовател да бъде
избиран на ръководна длъжност в съдебната
власт и след като два пъти е заемал такава
длъжност в определени съд, прокуратура или
следствена служба.
Предвид изложеното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията и чл. 12, ал. 1,
т. 1 от Закона за Конституционния съд Конституционният съд
РЕШИ:
Изразът „с право на повторно назначение“
в разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията изключва възможността за назначаване
на едно лице за административен ръководител
на конкретен съд, прокуратура или следствена
служба за повече от два мандата.
Същото лице може да бъде назначавано на
други ръководни длъжности в съдебната власт.
Председател:
Борис Велчев
989
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 31 ЯНУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 162 на Министерския съвет от 2001 г. за
определяне на диференцирани нормативи за
издръжка на обучението за един студент по
професионални направления (обн., ДВ, бр. 59
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32
и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г.,
бр. 69 от 2016 г., бр. 7 от 2017 г.; Решение
№ 9393 на Върховния административен съд
от 2017 г. – бр. 93 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думите „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“ и „Обществено
здраве“ се заменят с „Общо инженерство“ и
„Материали и материалознание“, а числото
„2,40“ се заменя с „2,80“.
2. В т. 6 думите „Теория на изкуствата“,
„Изобразителни изкуства“ и „Здравни грижи“ се заменят с „Теория на изкуствата“ и
„Изобразителни изкуства“, а числото „5,00“
се заменя с „5,30“.
3. В т. 8 числото „9,40“ се заменя с „8,50“.
4. Създават се нови т. 12 и 13:
„12. „Обществено здраве“ – базовия норматив за издръжка на обучението за един
студент, умножен по коефициент 2,40;
13. „Здравни грижи“ – базовия норматив
за издръжка на обучението за един студент,
умножен по коефициент 5,00.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
21 ноември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1041

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 31 ЯНУАРИ 2018 Г.

за определяне на второстепенните разпоре
дители с бюджет към министъра на образо
ванието и науката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра на образованието
и науката са:
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1. председателят на Националната агенция
за оценяване и акредитация;
2. председателят на Националната агенция
за професионално образование и обучение;
3. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“;
4. изпълнителният директор на Националния център за информация и документация;
5. изпълнителният директор на Центъра
за развитие на човешките ресурси;
6. директорът на Центъра за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
7. директорът на Националния студентски
дом;
8. управителят на Фонд „Научни изследвания“;
9. началниците на регионалните управления на образованието;
10. директорите на специализираните обслужващи звена;
11. директорите на държавните центрове
за специална образователна подкрепа;
12. директорите на училищата, които се
финансират от бюджета на Министерството
на образованието и науката.
(2) Общата численост на персонала в разпоредителите по ал. 1, т. 1 – 9 и в специализираните обслужващи звена по ал. 1, т. 10,
за които средствата от държавния бюджет
не се определят на базата на стандарти и
нормативи за финансиране на дейностите в
предучилищното и училищното образование,
е посочена в приложение № 1.
Чл. 2. Със статут на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката са:
1. председателят на Българската академия
на науките;
2. ректорите на висшите училища, посочени
в приложение № 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се чл. 2 от Постановление № 11
на Министерския съвет от 2010 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на образованието и науката и определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката (обн., ДВ,
бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56, 88 и 102
от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 62 и 107
от 2013 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 61 от 2016 г. и
бр. 86 от 2017 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката,
приет с Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г., бр. 33,
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48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и
74 от 2013 г., бр. 81, 86 и 94 от 2014 г., бр. 30
от 2015 г., бр. 2, 9 и 80 от 2016 г. и бр. 41 и
86 от 2017 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 27:
а) в ал. 1 числото „18“ се заменя с „20“;
б) в ал. 2 числото „376“ се заменя с „383“.
2. В чл. 36 думите „Връзки с обществеността“ се заменят с „Връзки с обществеността
и протокол“.
3. В чл. 39, ал. 2:
а) в основния текст числото „15“ се заменя
със „17“;
б) в т. 1 думите „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“
се заменят с „Политики за стратегическо
развитие“;
в) създават се т. 16 и 17:
„16. дирекция „Информационни и комуникационни технологии“;
17. дирекция „Управление и изпълнение
на проекти“.“
4. В чл. 40:
а) в основния текст думите „Политики за
стратегическо развитие и информационно
осигу ряване“ се заменят с „Политики за
стратегическо развитие“;
б) точки 12 – 24 се отменят.
5. В чл. 48 ал. 3 се изменя така:
„(3) Възнагражденията на служителите в
дирекция „Външни европейски програми“,
вк лючително разходите за задъл ж ителни
осигурителни вноски за сметка на осигурителя, се финансират изцяло от разходите за
управление по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.“
6. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. Дирекция „Информационни и
комуникационни технологии“:
1. отговаря за внедряването и прилагането
на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на образованието
и науката;
2. осигурява съвместимостта на системите за управление на базите данни, касаещи
образованието и науката;
3. координира и отговаря за изпълнението
на политиката на министерството по отношение на въвеждането на ИКТ в училище и
прилагането є от страна на административни
те структури към министерството с функции
в същата област;
4. координира и осъществява дейностите
по национални и международни програми за
въвеждане на ИКТ в областта на образованието и науката;
5. координира и отговаря за дейностите по
създаването и актуализирането на електронно
учебно съдържание;
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6. поддържа националния образователен
портал и отговаря за неговото функциониране
и използване;
7. отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното
правителство, и за въвеждането на правила
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на данните, обменяни между
администрациите;
8. участва в изготвянето и/или съгласува
технически задания и спецификации, свързани
с ИКТ системи в сферата на образованието
и науката;
9. отговаря за вписването на информацията
за министерството и за неговите структури в
регистрите и системите на Държавна агенция
„Електронно управление“;
10. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи
и организира поддържането на компютърната техника в министерството и в неговите
структури;
11. създава, внедрява и поддържа интернет
среда и цифрово хранилище за електронно
съхранение на основните документи, създавани в процеса на работа в министерството,
и създава и контролира изпълнението на
правилата за достъп до това съдържание;
12. организира и контролира достъпа до
локалната мрежа и другите информационни
връзки и комуникационни ресурси на министерството и създава и контролира базите
данни с права и пароли на потребителите;
13. изпълнява функциите на орган по развитие и експлоатация на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, по смисъла на
Наредбата за задължителните общи условия
за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава,
обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление
№ 99 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ,
бр. 46 от 2003 г.);
14. организира и контролира дейността
на външните специалисти и фирми, обезпечаващи информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на
министерството;
15. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
16. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
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7. В чл. 52 думите „по чл. 40 – 51“ се заменят с „по чл. 40 – 51а“.
8. Създава се нов чл. 53:
„Чл. 53. Дирекция „Управление и изпълнение на проекти“:
1. изготвя и представя за оценка проектни предложения и осъществява всички
съпътстващи действия и кореспонденцията
с оценителната комисия през целия етап на
оценяването им;
2. осигурява дейностите по изпълнение
и/или управление на проекти или програми,
финансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове или от
други международни финансови институции,
по които министърът на образованието и
науката или министерството са бенефициенти, като:
а) отговаря за цялостното управление, изпълнение, отчитане и контрол на дейностите
по съответния проект съгласно договора за
безвъзмездна помощ;
б) ръководи, организира, координира и контролира дейността на екипите за управление
на съответния проект;
в) подпомага упражняването на представителството от ръководителите на проектите
пред институции, партньорите, медии и всички
трети лица;
г) отговаря за спазването на плана за действие по проектите и за постигнатото качество;
д) обезпечава дейностите по избор на изпълнител и сключването на договорите по
реда на Закона за обществените поръчки;
е) обезпечава изготвянето и сключването
на договори за партньорство при наличие на
партньори по проекта;
ж) отговаря за оформянето и подписването
на всички документи за плащания в рамките
на проектите;
з) организира, координира и контролира
техническото и финансово междинно и финално отчитане на проектите;
и) отговаря за въвеждането и поддържането
на информацията по проектите в информационната система за управление и наблюдение
на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове и други подобни
системи;
к) отговаря за администрирането, доклад
ването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проектите;
л) изготвя вътрешните регулации и процедури, свързани с изпълнението на проектите;
3. осъществява общ мониторинг и контрол
върху изпълнението на проектите в отделните
им етапи;
4. осъществява процесуално представителство за нуждите на проектите;

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

5. представя тримесечни доклади на министъра на образованието и науката за хода
на изпълнение на проектите;
6. осигурява необходимата публичност и
информация за изпълняваните дейности по
проектите;
7. организира, координира и контролира
документооборота по проектите и отговаря
за създаването на ред за съхраняването им.“
9. Приложението към чл. 27, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на образованието и науката –
383 щатни бройки
Политически кабинет, в т.ч.:
11
съветници и експерти към политическия
кабинет
5
Главен секретар
1
Инспекторат
9
Финансови контрольори
3
Звено за вътрешен одит
11
Служител по сигурността на
информацията
1
Обща администрация, в т.ч.:
84
дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“
42
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
7
дирекция „Стопански и счетоводни
дейности“
35
Специализирана администрация, в т.ч.:
263
дирекция „Политики за стратегическо
развитие“
11
дирекция „Приобщаващо образование“
11
дирекция „Учебници и училищна
документация“
11
дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“
23
дирекция „Професионално образование
и обучение“
12
дирекция „Организация и контрол“
14
дирекция „Образование на българите
зад граница и училищна мрежа“
12
дирекция „Квалификация и кариерно
развитие“
11
дирекция „Висше образование“
18
дирекция „Наука“
15
дирекция „Международно сътрудничество“ 12
дирекция „Външни европейски програми“
11
дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“
33
дирекция „Финанси“
27
дирекция „Правна“
20
дирекция „Информационни и комуникационни технологии“
11
дирекция „Управление и изпълнение
на проекти“
11“
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§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните
финанси.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Численост на персонала във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра на
образованието и науката
1. Национална агенция за оценяване и
акредитация
30
2. Национална агенция за професионално
образование и обучение
21
3. Изпълнителна агенция „Оперативна
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“
106
4. Национален център за информация
и документация
45
5. Център за развитие на човешките
ресурси
51
6. Център за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите
малцинства
6
7. Национален студентски дом
4
8. Фонд „Научни изследвания“
12
9. Регионални управления на
образованието
612
10. Специализирани обслужващи звена
254

Приложение № 2
към чл. 2, т. 2
1. Технически университет – София.
2. Технически университет – Габрово.
3. Русенски университет „Ангел Кънчев“.
4. Университет по хранителни технологии –
Пловдив.
5. Х имико-тех нологичен и мета л у ргичен
университет – София.
6. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –
Бургас.
7. Лесотехнически университет – София.
8. Университет по архитектура, строителство
и геодезия – София.
9. Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“ – София.
10. Университет за национално и световно
стопанство – София.
11. Икономически университет – Варна.
12. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
13. Софийск и у ниверситет „Св. К лимент
Охридски“.
14. Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“.
15. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
16. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.
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17. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
18. Национална спортна академия – София.
19. Тракийски университет – Стара Загора.
20. Аграрен университет – Пловдив.
21. Медицински университет – София.
22. Медицински университет – Пловдив.
23. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
24. Медицински университет – Плевен.
25. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.
26. Национална академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.
27. Национална музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров“ – София.
28. Технически университет – Варна.
29. Национална художествена академия –
София.
30. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София.
31. Висше училище по телекомуникации и
пощи – София.
32. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София.
33. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
ОТ 31 ЯНУАРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2018 г. в общ размер 2 085 470 лв. за дължими плащания към бенефициенти по влезли в
сила съдебни решения за отменени финансови
корекции, разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на икономиката – 237 102 лв.;
2. по бюджета на Министерството на околната среда и водите – 1 626 470 лв.;
3. по бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията – 221 898 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
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Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационн ите технологии и съобщенията
за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 5. Когато плащанията по влезли в сила
съдебни решения за отменени финансови корекции са към бюджетни организации, могат
да се извършат промени по реда на чл. 110,
ал. 4 и/или чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Чл. 6. Министърът на икономиката, министърът на околната среда и водите и министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите си за 2018 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 309 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
(ДВ, бр. 102 от 2017 г.), в чл. 1, ал. 1, т. 8
думите „Ремонт на сградата на НЧ „Дружба – 1870“ се заменят с „Реконструкция и
модернизация на Спортен комплекс „Хеброс“
в гр. Харманли“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката, на
министъра на околната среда и водите и на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за администрацията на Проку
ратурата на Република България (ПАПРБ)
(обн., ДВ, бр. 106 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 58 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 27, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. има висше юридическо, икономическо
образование или да е придобило специалност
„Публична администрация“ с образователна
степен „магистър“.“
§ 2. В чл. 30 след думата „назначавани“ се
поставя съюзът „и“, а изразът „от специализираната администрация“ се заличава.
§ 3. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Със заповед на главния прокурор всяка календарна година през м. януари
се извършва инвентаризация на преписките и
делата във ВКП и ВАП за предходната година.
(2) По изк лючение и по п реценка на
главния прокурор може да се извърши втора
инвентаризация за годината, но не по-рано
от шест месеца от първата.“
§ 4. В чл. 36, ал. 3 думите „отдели „Криминалистически“ се заменят с „отдели „Криминалистика“.
§ 5. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) Със заповед на директора на
НСлС и заместник на главния прокурор по
разследването всяка календарна година през
м. януари се извършва инвентаризация на
преписките и делата за предходната година.
(2) По изключение и по преценка на директора на НСлС и заместник на главния прокурор
по разследването може да се извърши втора
инвентаризация за годината, но не по-рано
от шест месеца от първата.“
§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „отдел „Криминалистически“ се заменят с „отдел „Криминалистика“.
2. В ал. 1, т. 6 след думите „Националната
следствена служба“ се добавят „и на следствените отдели в окръжните, специализираната
и Софийската градска прокуратура“.
§ 7. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Териториалните отделения към районните прокуратури имат специализирана
администрация от състава на съответната
районна прокуратура, а дейността в направленията по чл. 55, ал. 2 се осигурява от общата
администрация на районната прокуратура.“
2. Алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
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3. В ал. 7 след думите „съдебен администратор“ запетаята се заличава и се добавя „и/или“.
§ 8. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. организира дейностите по направления
между отделните звена и съдебни служители;“.
2. В т. 13 думата „работата“ се заменя с
„дейността“.
§ 9. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Административният секретар е
пряко подчинен на съдебния администратор
в прокуратурите, за които е определен щат за
съдебен администратор, и го подпомага при
изпълнение на функциите му.
(2) Административният секретар в прокуратурите, за които е определен щат за съдебен
администратор, осъществява ръководството
на специализираната администрация, като:
1. непосредствено организира, ръководи
и контролира работата в службите в специализираната администрация на съответната
прокуратура;
2. участва в планирането, възлагането и
контролирането на работата на съдебните служители в специализираната администрация;
3. съблюдава спазването на т рудовата
дисциплина и точното изпълнение на служебните задължения на съдебните служители в
специализираната администрация;
4. подпомага организирането на обучението
на съдебните служители;
5. поддържа и съхранява архив на постъпващи и изходящи документи, които не се
отнасят до образувани дела: годишни доклади и статистически отчети на съответната
прокуратура; решения на ВСС по кадрови и
финансови въпроси; инструкции, указания и
заповеди, издадени от главния прокурор и
заместниците на главния прокурор във ВКП
и ВАП по организацията на работа и административната дейност, както и методически
указания на директора на НСлС и заместник
на главния прокурор по разследването до
окръжните следствени отдели; заповеди на
административния ръководител на съответната прокуратура по организацията на работата
и администрирането;
6. изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител
на прокуратурата или от съдебния администратор.
(3) За административен секретар се назначава лице, което отговаря на изискванията
по чл. 29, ал. 4.
(4) В прокуратурите, в които съдебен администратор не е назначен или назначеният
отсъства, функциите му се изпълняват от
административния секретар.“
§ 10. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Административният секретар в
прокуратурите, в които не е определен щат за
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съдебен администратор, е пряко подчинен на
административния ръководител, като:
1. планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност в съответната прокуратура;
3. осиг у рява организационната връзка
между административния ръководител, неговите заместници, прокурорите и съдебните
служители;
4. организира разпределението на дейностите между отделните звена и съдебни
служители;
5. създава условия за ефективна работа на
съдебните служители;
6. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите
в случаите, предвидени в Закона за съдебната
власт и в този правилник;
7. организира участието в обучението и
повишаването на квалификацията на съдебните служители;
8. осъществява контрол за спазването на
трудовата дисциплина;
9. съгласува времето за ползване на платен
отпуск от съдебните служители и организира
заместването им;
10. участва в атестирането на служителите
и предлага промени в ранговете и трудовото
им възнаграждение;
11. предлага служителите за поощрение
или за налагане на дисциплинарни наказания;
12. планира чрез съответните звена в общата
администрация на съответната прокуратура
снабдяването и материалното обезпечаване
на дейността;
13. координира деловодната и архивната
дейност съобразно инструкцията относно
деловодната дейност и документооборота;
14. изпълнява и други задължения, възложени от административния ръководител и заместниците му при съответната прокуратура.“
§ 11. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Общата администраци я на
апелативните, военно-апелативната, апелативната специализирана, окръжните, военноокръжните и специализираната прокуратура
е организирана в административни звена
и/или самостоятелни длъжности и осъществява
дейността си в следните основни направления:
1. финансово-стопанска дейност;
2. човешки ресурси;
3. информационно обслужване;
4. техническо обслужване.
(2) Общата администрация на районните
прокуратури е организирана в административни звена и/или самостоятелни длъжности и
осъществява дейността си в следните основни
направления:
1. финансово-счетоводна дейност;
2. човешки ресурси;
3. информационно обслужване;
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4. техническо обслужване.
(3) В общата администрация на окръжните прокуратури могат да бъдат назначавани
служители с експертни функции.“
§ 12. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Направление „Финансово-стопанска дейност“ за апелативните, военноапелативната, апелативната специализирана,
военно-окръжните, специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура и
Софийската районна прокуратура обхваща:
1. под пома га не на а д м и н ис т рат и вн и я
ръководител на съответната прокуратура и
съдебния администратор за правилното и
законосъобразно използване на финансовите
ресурси, опазване на паричните средства и
стоково-материалните ценности;
2. осъществяване на финансово-счетоводното обслужване на прокуратурата в съответствие със Закона за счетоводството и другите
нормативни актове;
3. разработване на проект за годишен бюджет на прокуратурата;
4. изготвяне на финансови отчети и оборотни ведомости;
5. изпълнение, приключване и отчитане на
бюджетните сметки на прокуратурата;
6. извършване на плащанията във връзка
с разходите за необходимата издръжка и
възнагражденията на прокурори и съдебни
служители;
7. водене на отчет на всички фондове, както
и движимото и недвижимото имущество на
прокуратурата;
8. осигуряване съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
9. осъществяване на материално-техничес
кото снабдяване на прокуратурата с инвентар, организационна техника, консумативни
материали и обзавеждане извън случаите на
централно снабдяване;
10. организиране и осигуряване на стопанисването на сградния фонд.
(2) Направление „Финансово-стопанска
дейност“ за окръжните прокуратури обхваща:
1. под пома га не на а д м и н ис т рат и вн и я
ръководител на съответната прокуратура и
съдебния администратор за правилното и
законосъобразно използване на финансовите
ресурси, опазване на паричните средства и
стоково-материалните ценности;
2. осъществяване на финансово-счетоводното обслужване на ОП в съответствие със
Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
3. разработване на проект за годишен
бюджет на ОП;
4. изготвяне на финансови отчети и оборотни ведомости на ОП;
5. изпълнение, приключване и отчитане
на бюджетните сметки на ОП;
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6. извършване на плащанията във връзка
с разходите за необходимата издръжка на
ОП и РП и възнагражденията на прокурори,
следователи и съдебни служители от ОП;
7. водене на отчет на движимото имущест
во на ОП и РП;
8. осигуряване на съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции на ОП;
9. осъществяване на материално-техническото снабдяване на ОП и РП с инвентар,
техника, консумативни материали и обзавеждане извън случаите на централно снабдяване;
10. организиране и осигуряване на стопанисването на сградния фонд.“
§ 13. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. Направление „Финансова-счетоводна дейност“ за районните прокуратури
обхваща:
1. осъществяване на финансово-счетоводното обслужване на РП в съответствие със
Закона за счетоводството и другите нормативни актове, като:
а) извършване на плащанията във връзка
с разходите: възнаграждения и приравнените
към тях; командировки;
б) извършване на плащания, свързани с
досъдебни производства: възнаграждения за
експертизи, пътни разходи за свидетели, гаранции, иззети парични средства и др.;
2. разработване на проект за годишен
бюджет на РП;
3. изготвяне на финансови отчети и оборотни ведомости;
4. изпълнение, приключване и отчитане
на бюджетните сметки на РП;
5. осигуряване съхранението на счетоводните документи на РП съгласно изискванията
на Закона за счетоводството, вътрешните
правила и инструкции;
6. водене на отчет на предоставеното им
за ползване движимо имущество.“
§ 14. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Направление „Човешки ресурси“
обхваща:
1. изготвяне и актуализиране на проекти
на длъжностни и поименни разписания;
2. изготвяне на проекти на индивидуални
длъжностни характеристики на съдебните
служители;
3. изготвяне на проекти на предложения
на административния ръководител за разкриване, трансформация и съкращаване на
щатни длъжности;
4. актуализиране и съхраняване на документи, свързани с кадровото развитие на
прокурорите и следователите;
5. актуализиране и съхраняване на кадровите дела на съдебните служители, които се
назначават от административния ръководител
на съответната прокуратура;
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6. изготвяне на проекти на актове, свързани
с възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения и оформяне на
трудовите книжки;
7. организиране на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд.“
§ 15. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Направление „Информационно
обслужване“ обхваща:
1. под пома га не на а д м и н ис т рат и вн и я
ръководител на прокуратурата при въвеждането и използването на информационните
технологии;
2. осигуряване на програмното обезпечаване и техническото състояние на компютърната
техника;
3. участие в интегрирането на информацион
ните системи на прокуратурата в информационните системи на други ведомства;
4. осъществяване на обучението на прокурорите, следователите и съдебните служители
при работа с компютърна техника и програмни
продукти;
5. подпомагане на административния ръководител на прокуратурата в събирането и обоб
щаването на статистическата информация;
6. изготвяне на план и мерки за вътрешна
информационна сигурност за одобрение от
административния ръководител.“
§ 16. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. Направление „Техническо обслужване“ обхваща:
1. осигуряване на куриерската работа;
2. поддържане на хигиената в помещенията
на прокуратурата;
3. осигуряване на автомобилен транспорт;
4. организиране на дейностите по поддръжка на помещения и техника.“
§ 17. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Съдебните служители от служба
„Регистратура и деловодство“:
1. приемат и регистрират входящата кореспонденция;
2. изпращат изходящата кореспонденция;
3. осигуряват информация за получената
и изпратената кореспонденция;
4. разпределят и направляват постъпилата
поща;
5. образуват в дела и преписки разпределените по отдели входящи документи;
6. извършват вписвания в съответните
деловодни книги и в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на
Република България;
7. подреждат новопостъпили документи
към висящите дела;
8. приемат, съх ран яват и предават по
принадлежност веществените доказателства;
9. предават на прокурорите разпределения
доклад;
10. следят служебно за изтичане на съответните процесуални срокове и уведомяват
за това прокурорите;
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11. отговарят за подреждането и съхраняването на делата в деловодството;
12. изпращат обратно делата и преписките,
постъпили от други прокуратури, след приключване на преписката в съответната прокуратура;
13. предоставят справки по делата и преписките;
14. подготвят и изпращат до съответната
инстанция делата и преписките, по които са
постъпили жалби;
15. предават в архив приключените дела
и преписки.
(2) Приемането на книжа в службата може
да бъде организирано и на изнесени работни
места, разположени на общодостъпно място
в сградата на прокуратурата или в съответното териториално отделение на районната
прокуратура.
(3) Служба „Регистратура и деловодство“ се
ръководи от завеждащ служба, когато такава
длъжност е предвидена в длъжностното разписание, който е пряко подчинен на съдебния
администратор и/или на административния
секретар.“
§ 18. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Съдебните служители от служба „Архив“ съхраняват всички приключени
дела, преписки и деловодни книги, като ги
класифицират, архивират и осигуряват достъп
до тях на правоимащите лица.
(2) Съдебните служители от службата:
1. приемат дела, преписки и други книжа
за съхраняване след приключване на работата по тях;
2. участват със служители в комисии за
установяване ценността на документите;
3. поддържат справочници към документите във вид на описи, каталози и указатели;
4. организират ползването на архивните
документи, като извършват и изготвят всички видове справки, преписи и извлечения по
предадените дела, книги и документи;
5. грижат се за опазване на архивния фонд
на прокуратурата;
6. съблюдават сроковете за съхранение на
документите, като докладват на административния ръководител на прокуратурата кои дела
могат да бъдат унищожени и кои подлежат
на архивиране в Държавния архивен фонд;
7. участват със служители в комисията,
определена да извърши физическото унищожаване на документи и дела с изтекъл срок
на съхранение;
8. подготвят архивните документи за предаването им в съответния държавен архив;
9. поддържат реда на архивното помещение.
(3) Служба „Архив“ се ръководи от завеждащ служба, когато такава длъжност е предвидена в длъжностното разписание, който е
пряко подчинен на съдебния администратор
и/или на административния секретар.“
§ 19. Създава се чл. 64а:
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„Чл. 64а. (1) В териториалните отделения
към районните прок у рат у ри има сл у жба
„Деловодство“.
(2) В териториалните отделения могат да
бъдат назначавани и служители с технически
функции.
(3) Съдебните служители от служба „Деловодство“:
1. приемат входящата кореспонденция;
2. изпращат изходяща кореспонденция в
случаите и по реда, определени от административния ръководител;
3. осигуряват информация за получената
и изпратената кореспонденция;
4. насочват постъпилата поща, регистрирана в районната прокуратура;
5. извършват вписвания в съответните
деловодни книги и в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на
Република България;
6. подреждат новопостъпили документи от
РП към висящите дела;
7. приемат, съхраняват и предават по принадлежност веществените доказателства;
8. предават на прокурорите за решаване
разпределения доклад;
9. следят служебно за изтичане на съответните процесуални срокове и уведомяват
за това прокурорите;
10. отговарят за подреждането и съхраняването на делата в деловодството;
11. подготвят и изпращат по компетентност
делата и преписките, по които са постъпили
жалби;
12. предават в архива приключените дела
и преписки;
13. извършват и други дейности, възложени
от административния ръководител, съдебния
администратор или административния секретар на РП.
(4) Служителите в териториалното отделение са пряко подчинени на съдебния
администратор и/или на административния
секретар в съответната районна прокуратура.“
§ 20. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Служба „Деловодство“ се ръководи от
завеждащ служба, който е пряко подчинен
на административния секретар в съответната
окръжна прокуратура. Завеждащият служба
„Оперативен дежурен център“ е пряко подчинен на административния ръководител на
съответната прокуратура.“
§ 21. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) В деловодството на апелативните, военно-апелативната, апелативната специализирана, окръжните, военно-окръжните,
специализираната и районните прокуратури
се водят:
1. входящ дневник;
2. изходящ дневник;
3. разносна книга;
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4. книга за веществени доказателства;
5. други книги и дневници, съответни на
действащата номенклатура на делата.
(2) В следствените отдели и териториалните
отделения се водят следните книги:
1. вътрешен входящ дневник;
2. вътрешен изходящ дневник;
3. книга за веществени доказателства;
4. разносна книга.
(3) В деловодствата, посочени в ал. 1 и 2,
се поддържа и Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република
България.
(4) По преценка на административния
ръководител на прокуратурата могат да се
водят азбучници и други спомагателни книги.“
§ 22. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Съдебните служители:
1. водят книгите и дневниците по чл. 67;
2. предоставят на прокурорите разпределените им материали;
3. приемат обратно преписките и делата;
4. нанасят в дневниците информация за
движението на преписките и делата;
5. въвеждат данни в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на
Република България;
6. извършват и други дейности, възложени
от прекия ръководител, съдебния администратор или административния ръководител.“
§ 23. Създава се чл. 71а:
„Чл. 71а. (1) Със заповед на административните ръководители на прокуратурите всяка
календарна година през м. януари се извършва
инвентаризация на преписките и делата за
предходната година.
(2) По изключение и по преценка на административния ръководител може да се
извърши втора инвентаризация за годината,
но не по-рано от шест месеца от първата.“
§ 24. В чл. 72, ал. 1 след думите „съдебния
администратор“ се добавя „и/или административния секретар“.
§ 25. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Приемането, съхраняването
и предаването на веществени доказателства
във/от прокуратурите, териториалните отделения, следствените отдели и НСлС се
осъществяват от служител, определен със
заповед на административния ръководител
на съответната прокуратура.
(2) Приемането се извършва по данните
от опис, изготвен от разследващ орган или
прокурор, към който са приложени копия от
протокола (протоколите), с който веществените доказателства са иззети, предадени,
подробно огледани и описани.
(3) Приемането и предаването на веществени доказателства се удостоверяват с протокол, подписан от предаващо и приемащо
лице, който се прилага към делото и книгата
за веществени доказателства.
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(4) Веществените доказателства се опаковат
съобразно естеството им и по подходящ за
съхранение начин.“
§ 26. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. Веществените доказателства се
съхраняват в специални помещения (склад
за веществени доказателства), гарантиращи
физическата им сигурност.“
§ 27. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) В прокуратурите, териториалните отделения, следствените отдели и НСлС
служителят по чл. 74 води и съхранява книга
за веществените доказателства.
(2) Книгата има следните раздели:
1. входяща част: № по ред; дата на завеждане; № на преписка; № на досъдебното производство; дата на протокола, придружаващ
вещественото доказателство; трите имена и
длъжността на лицето, което е съставило този
протокол; прието веществено доказателство
(пълно описание – ви д, марка, фабри чен
номер, брой, метраж, тегло, степен на износеност и др.);
2. изходяща част: дата на предаване; опис
на изходящите доку менти – основание за
предаване; трите имена, длъжност и подпис
на приемащия веществените доказателства.
(3) Копията от протоколите по чл. 74,
ал. 2 и 3 и от документите, удостоверяващи
движението на веществените доказателства
(приемане, съхраняване и предаване), се съхраняват в приложение към книгата по ал. 1.“
§ 28. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) При постъпване на веществени доказателства служителят по чл. 74
извършва проверка на съответствието им с
придружаващия ги опис, вписва ги в книгата
за веществени доказателства, след което ги
опакова, запечатва опаковката с червен восък,
пластилин или саморазрушаваща се лепенка и
върху нея залепва описа и етикет с означение
на номера и годината на досъдебното производство, както и номера, под който веществените
доказателства са вписани в книгата.
(2) След извършване на действията по
ал. 1 служителят съставя приемателно-предавателен протокол в два екземпляра, който
се подписва от предаващото и приемащото
лице и се прилага към делото и книгата за
веществени доказателства.“
§ 29. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. В изпълнение на акт на прокурора или следователя служителят по чл. 74
организира съх ранението и изпращането
на веществени доказателства, които поради
спецификата си не могат да се прилагат към
досъдебното производство, както следва:
1. пари и други ценности – предават се за
пазене в трезор в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в Българската
народна банка;
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2. лекарствени средства, както и отровни
и опасни за здравето вещества – съобразно
изискванията на специалните закони;
3. наркотични вещества и прекурсори –
съобр азно изискванията на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
и подзаконови нормативни актове:
– иззетите наркотични вещества, растения
и прекурсори, както и представителните им
проби, до предаването им на компетентен
орган се съхраняват при възможност в отделен склад;
– в едноседмичен срок от получаване на
физико-химичната експертиза прокурорите
или следователите организират предаването
на наркотичните вещества и представителните
им проби в специализирания склад на ЦМУ
съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване
на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни
проби от тях, приета с ПМС № 28 от 2006 г.;
4. бързоразвалящи се стоки и живи животни – съобразно изискванията на специалните
закони или по реда на чл. 111, ал. 4 НПК;
5. взривни вещества, огнестрелни оръжия и
боеприпаси – предават се на служба „Контрол
на общоопасните средства“ в съответното
районно управление на МВР;
6. проектили, гилзи и др. по досъдебни
производства срещу неизвестен извършител – предават се в Националния институт
по криминалистика и криминология при
Министерството на вътрешните работи;
7. акцизните стоки – съобразно изискванията на Закона за акцизите и данъчните
складове и подзаконовите нормативни актове.“
§ 30. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Когато за нуждите на разследването прокурорът или следователят трябва да
разполага физически със съответното веществено доказателство, същото му се предоставя
срещу подпис в книгата за веществените
доказателства и отбелязване на състоянието,
в което ги получава.
(2) В случаи на констатиране на нарушена
цялост на опаковките прокурорът или следователят докладва писмено на административния
ръководител.
(3) Веществените доказателства се предоставят за експертизи с писмен протокол,
изготвен от служителя по чл. 74, въз основа
на акт на разследващ орган или прокурор.
Протоколът съдържа точното им описание,
номера на досъдебното производство и този
по книгата за веществени доказателства, датата на предаване и подписи на предаващо и
приемащо лице.
(4) В случаи, при които се налага вещественото доказателство да бъде върнато отново на
съхранение на служителя по чл.74, последният
отново извършва действията по опаковане и
запечатване на веществените доказателства.“

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

§ 31. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) В случаите на чл. 79, ал. 2
отварянето на опаковките с веществени доказателства се извършва от комисия, определена от административния ръководител на
съответната прокуратура, за което се съставя
протокол. В протокола задължително се опис
ва състоянието на печатите, включително
и евентуални забележки по състоянието на
веществените доказателства.
(2) Копие от протокола се предоставя на
прокурора или следователя – за прилагане към
материалите по досъдебното производство, и
на служителя по чл. 74 – за прилагане към
книгата за веществени доказателства.“
§ 32. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Когато делото се предава за
разследване от един орган на друг, заедно с
него се предават и веществените доказателства. Предаването се удостоверява с протокол
по чл. 74, ал. 3.
(2) При съставяне от прокурора на обвинителен акт, на предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото
веществените доказателства се внасят в съответния съд заедно с досъдебното производство.
Предаването им се удостоверява с протокол,
съставен съобразно чл. 74, ал. 3.“
§ 33. Член 82 се отменя.
§ 34. В чл. 83, ал. 1 думите „всяка година“
се заменят с „всяка календарна година през
м. януари“.
§ 35. В чл. 100а, ал. 4, т. 3 думата „подробна“ се заличава.
§ 36. В чл. 106 ал. 1 се изменя така:
„(1) Служителят е длъжен да изпълнява
ра зпореж да н и я та на а д м и н ис т рат и вн и т е
ръководители и техните заместници, както
и на прокурорите и следователите, при осъществяване на правомощията им.“
§ 37. В чл. 114, ал. 2 се създава т. 5:
„5. определяне на нивото на професионалната компетентност и необходимост от
подобряването є.“
§ 38. В чл. 117 ал. 1 се изменя така:
„(1) Атестирането включва:
1. изготвяне на работен план: от петнадесети до тридесет и първи декември;
2. провеждане на междинна среща при
необходимост: от първи до тридесети юни;
3. изготвяне на оценка и вписване на резултатите в атестационен формуляр: от първи
до петнадесети декември.“
Допълнителна разпоредба
§ 39. „Териториално отделение“ по смисъла
на чл. 30, ал. 2, т. 7 от Закона за съдебната
власт представлява разкрито от Пленума на
Висшия съдебен съвет в дадено населено място
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звено в структурата на съответната районна
прокуратура с прокурори и специализирана
администрация за изпълнение на функциите
им на територията на съответния на районната прокуратура съдебен район.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. Параграфи 11, 12 и 13 влизат в сила
след решение на Пленума на Висшия съдебен
съвет за разкриване на териториални отделения към съответните районни прокуратури.
До влизане в сила на § 11 и 12 се прилагат
съответно досегашните разпоредби на чл. 55
и 57 ПАПРБ.
§ 41. Параграф 1 има действие занапред.
Трудовите правоотношения с назначените до
момента служители на длъжността „съдебен
администратор“ се запазват.
Председателстващ:
Боян Магдалинчев
988

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изисква
ни ята към прод у ктите за пожарогасене,
редът за оценяване и удостоверяване на
съответств ието им с тези изисквания, задъл
женията на производителите, вносителите
и дистрибуторите на продукти за пожарога
сене и за реда за осъществяване на контрол
(ДВ, бр. 62 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4 aл. 4 се изменя така:
„(4) Носимите и возимите пожарогасители
трябва да са с оценено съответствие по смисъла
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на съоръженията
под налягане, приета с Постановление № 91
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33
от 2016 г.), с която са въведени разпоредбите
на Директива 2014/68/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за
предоставяне на пазара на съоръжения под
налягане (L, ОВ, бр. 189 от 27 юни 2014 г.).“
§ 2. В чл. 11, ал. 1 накрая се добавя „и
заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на
МВР по Закона за държавните такси, приета
с Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.)“.
§ 3. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. маркировка на продукта.“
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§ 4. В чл. 17 думите „с приложен документ
за внесена държавна такса“ се заменят с „и
заплащане на държавна такса по Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на
МВР по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г.“.
§ 5. В чл. 19, ал. 1 след думите „документите по чл. 12, ал. 1, т. 5“ се поставя запетая
и се добавя „маркировка на продукта“.
§ 6. В чл. 22 се създава т. 3:
„3. продуктът е с оценено съответствие с
удостоверение за съответствие по чл. 14, ал. 1,
издадено от директора на ГДПБЗН – МВР, или
продуктът е включен в списъка по чл. 30 и
разполага с валиден сертификат за съответствие по чл. 10, ал. 3.“
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 след думите „пожари клас А, В
и С“ се поставя запетая и се добавя „,въглероден диоксид“.
2. Създава се нова т. 24:
„24. „Въглероден диоксид“ е химично съединение СО 2 , което се използва като пожарогасително средство.“
3. Досегашната т. 24 става т. 25.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 2
т. 1.1 и т. 6 се заличават.
§ 9. В приложение № 6 към чл. 22 след думите „Декларирам, че гореописаният продукт
(партида):“ т. 1 се изменя така:
„1. съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора от
Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията
към продуктите за пожарогасене, редът за
оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на
производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда
за осъществяване на контрол, и:
– е с оценено съответствие с удостоверение
за съответствие № ………………..….………., издадено
от директора на ГДПБЗН – МВР, по чл. 14,
ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за
изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене
и за реда за осъществяване на контрол, или
– е включен в списъка по чл. 30 от Наредба
№ 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване
и удостоверяване на съответствието им с тези
изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти
за пожарогасене и за реда за осъществяване
на контрол и разполага с валиден сертификат
за съответствие № ………………..….………. по чл. 10,
ал. 3 от същата наредба;“.
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Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
949

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение на Наредба № РД-161054 от 2008 г. за одобряване на типа на
тахографи и тахографски карти и за изисква
нията, условията и реда за регистрация на
лицата, които извършват монтаж, проверка
или ремонт на тахографи (обн., ДВ, бр. 91 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 34, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. В т. 4 думите „и за регистрирани трудови
договори“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Лъчезар Борисов
950

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 16 от
1999 г. за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, това
рене или разтоварване и превоз на бензини
(обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 9
от 2008 г., бр. 33 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г. и
бр. 45 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 14г се създава ал. 6:
„(6) Проверките по ал. 1, т. 1 се извършват
в 14-дневен срок от датата на заявяването им,
в случай че атмосферните условия отговарят
на нормативно определените изисквания за
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извършването им – температура на околната
среда от 5 °С до 25 °С.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
Министър на икономиката:
Емил Караниколов
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
За министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Малина Крумова
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
951

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 18 януари 2018 г.

за реда на издаване, водене на отчет, съхра
нение и унищожаване на служебните карти
на цивилните служители от Министерството
на отбраната
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда
редът за издаване, водене на отчет, съхраняване и унищожаване на служебните карти на
цивилните служители от Министерството на
отбраната.
(2) Служебната карта по ал. 1 служи за
индивидуална идентификация и за удостоверяване качеството на служител на Министерството на отбраната при осъществяване на
служебни задължения и осигурява достъп до
сгради и обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
(3) Служебната карта не замества личните
документи за самоличност, издадени по законоустановения ред.
Раздел II
Ред за издаване, водене на отчет, сдаване и
унищожаване на служебните карти
Чл. 2. (1) Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ организира и
осъществява дейността по издаване, отчитане,
съхранение и унищожаване на служебни карти
съгласно приложението на цивилни служители
от министерството.
(2) Отдел „Човешки ресурси на администрацията на МО“ води регистър за отчет на
служебните карти.
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Чл. 3. (1) Служебна карта се издава на
цивилния служител, изпълняващ държавна
служба въз основа на трудово или служебно
правоотношение в Министерството на отбраната. Картата се получава лично от служителя
срещу подпис в 7-дневен срок от издаване на
заповедта за назначаване или сключване на
трудовия договор.
(2) Служебната карта важи до прекратяване на правоотношението на служителя в
Министерството на отбраната.
Чл. 4. Издадените служебни карти се завеждат в регистър за отчет на служебните карти.
Регистърът и бланките за служебните карти
се съхраняват в отдел „Човешки ресурси на
администрацията на МО“.
Чл. 5. Всеки служител носи лична отговорност за съхраняването и опазването на
служебната карта.
Чл. 6. Служебната карта съдържа:
1. лични данни – собствено, бащино и
фамилно име, единен граж дански номер,
пол, снимка;
2. служебни данни – административното
звено, в което се изпълнява службата, номер и
дата на издаване на картата, подпис на длъжностното лице, упълномощено от министъра
на отбраната да издава служебните карти, и
печат на Министерството на отбраната.
Чл. 7. Служебната карта се преиздава:
1. по инициатива на служителя – чрез
подаване на заявление до директора на дирекция „Управление на човешките ресурси в
отбраната“, когато е налице някое от следните
обстоятелства:
а) промяна на личните данни на служителя, които са посочени в служебната карта;
б) загубване, кражба, негодност или унищожаване;
2. по служебен път – издава се служебно от
отдел „Човешки ресурси на администрацията
на МО“ при промяна на служебните данни,
посочени в служебната карта.
Чл. 8. (1) При загубване, унищожаване или
кражба служителят е длъжен незабавно да
уведоми директора на дирекция „Управление
на човешките ресурси в отбраната“. В уведомлението служителят излага обстоятелствата,
при които е станал инцидентът.
(2) Директорът на дирекция „Управление на
човешките ресурси в отбраната“ разпорежда
издаването на нова служебна карта. Данните
за изгубената карта се анулират незабавно в
регистъра преди издаването на нова.
Чл. 9. В случаите по чл. 8, ал. 1 служителят заплаща административните разходи
по издаването на новата карта в размер и по
ред, определени в заповед на министъра на
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отбраната по предложение на директора на
дирекция „Финанси“.
Чл. 10. (1) Служебните карти се връщат
незабавно в отдел „Човешки ресурси на администрацията на МО“ срещу подпис в обходния
лист и в регистъра за отчет на служебните
карти при:
1. прекратяване на служебното или трудовото правоотношение;
2. издаване на нова служебна карта в случаите по чл. 7, т. 1.
(2) При смърт на цивилния служител и
невъзможност за сдаване на служебната карта
същата се обявява за невалидна и се отписва
от регистъра въз основа на смъртния акт.
Чл. 11. Негодните и върнатите служебни
карти се съхраняват в дирекция „Управление
на човешките ресурси в отбраната“ и се унищожават веднъж годишно от комисия, определена със заповед на постоянния секретар
на отбраната.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 44а, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерството на отбраната.
§ 2. Тази инструкция отменя Инструкция
№ И-6 от 2003 г. за реда на издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни
карти на служителите – граждански лица от
административните структури на Министерството на отбраната (ДВ, бр. 60 от 2003 г.).
§ 3. Изготвянето и връчването на служебните карти на служителите на Министерството
на отбраната, назначени по трудови и служебни
правоотношения, се извършва в шестмесечен
срок от влизането в сила на инструкцията.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
Приложение
към чл. 2, ал. 1

Съдържание на служебната карта

№ ДС-……

Дата на издаване:
дд.мм.гггг г.

На лицевата страна на служебната карта се изписват:
На
1) личните данни на слу жител я – собствено,
1)
бащино и фамилно име, пол, ЕГН, снимка;		
2) номер на служебната карта – състои се от:
2)
серия – указва вида на правоотношението:
3)
– ТП – трудово правоотношение;		
– ДС – държавен служител.
4)
номер – поредният номер от регистъра за водене
на отчет на служебните карти;

833

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Длъжност:
Position:

Длъжност
(подпис и печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

холог
рама

Име ……………….....…..
Name ………………......…
Презиме …………...……
Father’s name ………….
Фамилия ……………..…
Surname .....................
Пол/Sex .....……/……...
ЕГН/Personal № …………………..

MINISTRY
OF DEFENCE

Дирекция:
Department:

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

СЛУЖЕБНА КАРТА
Professional identification card
снимка

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

REPUBLIC OF
BULGARIA
MINISTRY
OF DEFENCE

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА

Гръб на служебната карта

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Лице на служебната карта

гърба на служебната карта се изписват:
служебните данни – структура, в която е назначен
служителят, и заемана длъжност;
дата на издаване на служебната карта;
длъжността и подписът на упълномощеното лице
да издава служебните карти;
печат на Министерството на отбраната.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-50
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

744

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-51
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Кашина, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

745

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-52
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Кръстилци, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

746

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-53
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

747

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-54
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевг рад.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
748
ЗАПОВЕД № РД-18-55
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рожен, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

749

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-56
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Склаве, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

750

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-57
от 9 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Струма, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
751
ЗАПОВЕД № РД-18-58
от 10 януари 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново – без територията
на поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 27.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
752
ЗАПОВЕД № РД-18-59
от 10 януари 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Коевци, община Сухиндол,
област Велико Търново – без територията на
поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 27.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
753
ЗАПОВЕД № РД-18-60
от 10 януари 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Горско Калугерово, община
Сухиндол, област Велико Търново.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 27.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

754

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-61
от 10 януари 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Красно градище, община
Сухиндол, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 27.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

755

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-62
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долна Липница, община Павликени, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

756

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мрежичко, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

757

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-64
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Овчево, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

758

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

760

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Седефче, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

763

ЗАПОВЕД № РД-18-66
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Конче, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Садовица, община Момчилград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

762

ЗАПОВЕД № РД-18-65
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Подвръх, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

759

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-70
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Седл ари, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

764

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-67
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Неофит Бозвелиево, община Момчилград,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сенце, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

761
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ЗАПОВЕД № РД-18-72
от 10 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Чобанка, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Главановци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

766

770

ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бутово, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

767

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Зелениград, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
771

ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Върбница, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лешниковци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

768

772

ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лопушня, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-80
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мракетинци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 11 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Реяновци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Липен, община Монтана, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-86
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сумер, община Монтана, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
779

ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долно Белотинци, община Монтана, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Винище, община Монтана, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-87
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Припек, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
780

ЗАПОВЕД № РД-18-84
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долна Вереница, община Монтана, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-88
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ридино, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-89
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Рогозари, община Джебел,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

С Т Р. 3 7
ЗАПОВЕД № РД-18-93
от 12 януари 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Телчарка, община Джебел,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
786

ЗАПОВЕД № РД-18-90
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рогозче, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-91
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Рожденско, община Джебел,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 421
от 28 декември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване, битов канал, дъждовен канал и
водопровод до имот с идентификатор 04279.55.39,
местност Шейница – Ш.24, по кадастралната
карта на Благоевград, засягащи и ограничаващи
ползването на имот с идентификатор 04279.82.47
(за селскостопански, горски, ведомствен път)
по кадастралната карта на Благоевград, и дава
съгласие за преминаване през имот – общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА.
Председател:
Р. Тасков
880
РЕШЕНИЕ № 439
от 28 декември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-92
от 12 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рът, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – Благоевград, за имоти
с идентификатори 04279.156.80 и 04279.156.81 в
местността Средния път – Ш.09 по кадастралната карта на Благоевград с цел предвиждане на
жилищна устройствена зона с малка височина
на застрояване „Жм“ със следните устройствени
показатели: височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,2; плътност
на застрояване – максимум 60 %; плътност на
озеленяване – минимум 40 %.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Председател:
Р. Тасков
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Изпълнителен директор:
М. Киров
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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 731
от 18 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад вх. № ОА-8763-/2/ от 1.12.2017 г. от кмета
на община Елин Пелин по повод заявление
вх. № УТ2_20-2030 от 21.04.2017 г. от „Енерджи
ентърпрайз“ – ООД, и по предложение на постоянната комисия по „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за транспортен достъп
до имоти № 085025, 085026, 085027 и 085028 в
землището на с. Крушовица, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Трасето за транспортен достъп преминава
в части от имоти № 038090 и 036091 – общински
полски път по КВС на землището на с. Крушовица.
3. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик), съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.
Председател:
Н. Плещов

882

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 353
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки, чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Кубрат, реши:
1. Приема изготвените правен анализ и приватизационна оценка в размер 22 000 лв. за общински недвижим имот – самостоятелен обект
на минус първи етаж в сграда с административен
адрес с. Юпер, община Кубрат, област Разград,
ул. Георги Бенковски № 1, построена в общински УПИ с № І – За озеленяване, автоспирка и
магазин, от кв. 76а, по ПУП на с. Юпер, одобрен
със Заповед № 618 от 1967 г. и променен със
Заповед № 261 от 2000 г., представляващ кафеаперитив и склад, с площ 128 кв. м и тоалетна с
площ 10 кв. м; съседи на обекта в сградата: над
обекта – автоспирка; съседи и граници на УПИ І:
североизток – ул. Вежен, югоизток – ул. Георги
Бенковски, северозапад – ул. Чая. За имота има
съставен акт № 6395 за поправка на АЧОС № 257
от 1998 г., вписан под № 1985 от 31.07.2017 г.,
акт 141, том 6, дело № 1188, стр. 42652 на Службата по вписванията – гр. Кубрат.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши при начална тръжна цена
22 000 лв. (освободена доставка по смисъла на
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чл. 45, ал. 3 ЗДДС) чрез публичен търг с явно
наддаване, който да се проведе на 20-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в заседателната зала на административната сграда на Община Кубрат. Отварянето
на предложенията да се извършва публично.
При неявяване на кандидати или неизлъчване на кандидат повторен търг да се проведе на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ по същото време и условия.
3. Стъпка за наддаване – 220 лв., (1 % от началната тръжна цена).
4. Тръжната документация се закупува в Центъра за услуги и информация, Община Кубрат,
всеки работен ден до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ за сумата 50 лв.
При евент уа лен повторен т ърг т ръж ната
документация се закупува до 25-ия ден включително от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на тръжната документация и необходими документи:
а) по отношение на физическите лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно, в случай
че закупува документация от името на друго
физическо лице;
б) по отношение на юридическите лица:
– нотариа лно заверено пълномощно, ако
представителната власт на лицето, закупуващо
документацията, не може да се установи от документа за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се придружават от официален превод на български език.
6. В срок до 16-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
(при повторен търг – до 26-ия ден) лицата, закупили тръжната документация, могат да отправят
писмено искане до Община Кубрат за разяснения
по процедурата за провеждане на търга. Разясненията се изготвят в писмена форма в тридневен
срок и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили тръжната документация.
7. Определя депозитната вноска, в размер
10 % от началната тръжна цена на имота, която
да се внася по сметка на Община Кубрат IBAN:
BG45 IORT 8116 3300 7000 00, BIG: IORTBGSF,
Банка „Инвестбанк“ – АД, гр. Кубрат, до 18-ия
ден включително от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ (при повторен
търг – до 28-ия ден).
8. Участниците в търга изготвят предложенията си в съответствие с тръжната документация,
които се подават в запечатан непрозрачен плик в
Община Кубрат, ул. Княз Борис І № 1, деловодство,
стая 25, ет. 2, до 16 ч. на 19-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
(при повторен търг – до 29-ия ден).
9. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
10. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1, неразделна част от настоящото
предложение за решение.
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11. Лицата, закупили тръжна документация,
получават сертификат за регистрация и имат
право да подадат предложение за участие в търга.
12. В тръжната комисия да бъде включен и
председателят на Комисията по координация и
управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология към Общинския съвет – гр. Кубрат.
13. Възлага на кмета на община Кубрат правомощията на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател:
Х. Юмеров
892

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-00-53
от 24 януари 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5, чл. 311, ал. 5 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО, чл. 14,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 ЗПУО
и Решение № 661 от 29.12.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, нареждам:
1. Да се промени дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски
комплекс, гр. Кюстендил, като освен дейността по
чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО да се добави и дейността
по чл. 49, ал. 1, т. 2 ЗПУО: кариерно ориентиране
и консултиране, считано от 1.01.2018 г.
2. Да се извърши промяна в адресите, на
които се осъществява дейността на Центъра
за подкрепа за личностно развитие – Обединен
детски комплекс, гр. Кюстендил, като се създава
допълнителен адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител № 189, ет. 1, на който да се извършва
дейността кариерно ориентиране и консултиране,
считано от 1.01.2018 г.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на зам.-кмет „Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт“ на Община Кюстендил.
Кмет:
П. Паунов
821

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 507
от 29 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Трасе
на електропровод“, преминаващ през поземлени
имоти 000082, 015006, 085006 и 085020 с НПН – общински полски пътища, и поземлен имот 085005
с НПН – нива, към проект за ПУП – ПРЗ за
пром яна предназначението на ПИ 0150 09 с
НПН – нива, местност Кемера в землището на
с. Белозем, община Раковски, схеми: ел., ВиК
и пътна, за образуване на УПИ-015009 – общественообслужваща дейност, База за спортни
и рекреационни дейности и краткотраен отдих
сред природата (Решение № ІІІ, взето с протокол
№ 31А от 18.10.2017 г. на ЕСУТ при общината).
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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 Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
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Председател:
Г. Лесов

РЕШЕНИЕ № 508
от 29 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Трасе
на електропровод“, преминаващ през поземлени
имоти 400034 и 436051 с НТП – общински полски
пътища, до трафопост в поземлен имот 436056,
местност До мелницата, в землището на гр. Раковски към проект за ПУП – ПРЗ за промяна
предназначението на ПИ 400085 с НТП – нива,
местност Пашалъка, в землището на гр. Раковски
за образуване на УПИ 400085 – за земеделска
дейност, Ферма за отглеждане на водоплаващи
птици (Решение № ІІ, взето с протокол № 27 от
30.08.2017 г. на ЕСУТ при общината).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд Пловдив.

819

Председател:
Г. Лесов

РЕШЕНИЕ № 509
от 29 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПРЗ) на земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението за поземлени
имоти 034 141; 034 143; 034 239, 034 240 и части
от поземлени имоти 034149, 034172 и 034220, схеми: ел., ВиК, пътна и ВП, местност Перселик
в землището на с. Стряма, община Раковски, и
ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) за техническата инфраструктура, за образуване на три
нови квартала с идентификатори: кв. 145, кв. 146
и кв. 147.
За кв. 145 от поземлен имот 034220 и част от
поземлен имот 034240 се образуват УПИ I-1566 – за
религиозни дейности, УПИ II-1567, УПИ III-1568,
УПИ IV-1569, УПИ V-1570, УПИ VI-1571, УПИ
VII-1572, УПИ VIII-1573, УПИ IX-1574, УПИ X-1575,
УПИ XI-1576, УПИ XII-1577, УПИ XIII-1578, УПИ
XIV-1579, УПИ XV-1580, УПИ XVI-1631, УПИ
XVII-1632, УПИ XVIII-1581, УПИ XIX-1582, УПИ
XX-1583, УПИ XXI-1584, УПИ XXII-1585, УПИ
XXIII-1586, УПИ XXIV-1587, УПИ XXV-1588,
УПИ XXVI-1589 – за жилищно строителство, и
УПИ XXVII-1634 – БКТП.
За кв. 146 от поземлен имот 034239 и части
от поземлени имоти 034240 и 034143 се образуват
УПИ I-1590, УПИ II-1591, УПИ III-1592, УПИ
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IV-1593, УПИ V-1594, УПИ VI-1595, УПИ VII1596, УПИ VIII-1597, УПИ IX-1598, УПИ X-1599,
УПИ XI-1600, УПИ XII-1601, УПИ XIII-1602,
УПИ XIV-1603, УПИ XV-1604, УПИ XVI-1605,
УПИ XVII-1606, УПИ XVIII-1607, УПИ XIX-1608,
УПИ XX-1609, УПИ XXI-1610, УПИ XXII-1611,
УПИ XXIII-1612, УПИ XXIV-1613, УПИ XXVI1614, УПИ XXVIII-1617, УПИ XXIX-1618 – за
жилищно строителство, УПИ XXV-1616 и УПИ
XXVII-1615 – за озеленяване.
За кв. 147 от част от поземлен имот 034143 се
образуват УПИ I-1619, УПИ II-1622, УПИ III-1620,
УПИ IV-1621, УПИ VI-1624, УПИ VII-1625, УПИ
VIII-1626, УПИ IX-1627, УПИ X-1628, УПИ XI1629, УПИ XII-1630 – за жилищно строителство,
и УПИ V-1623 – БКТП.
За кв. 69 от част от поземлен имот 034172 се
образува УПИ V-1633.
Урег ул и ра се ул и ца с ос.т. 153÷218÷410÷
219÷415÷235.
Създават се нови улици с осови точки: 410÷411;
415÷416÷417÷418; 235÷419÷420÷421; 412÷411÷413÷
414÷418÷422÷421÷423.
Определя се ниско и свободно застрояване с
височина до 10 м съгласно ограничителните застроителни линии, отразени в проекта с червен
пунктир. Определят се зони „Жм“ и „Оз“ (Решение № І, взето с протокол № 36 от 29.11.2017 г.
на ЕСУТ).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
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Председател:
Г. Лесов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-12
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, протокол № 2 от 19.12.2017 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията и заявление
с вх. № ДС-227 от 20.09.2017 г. от „Булгартранс
газ“ – ЕАД, чрез Стоян Киров – пълномощник
на изпълнителния директор на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за имот № 0.131 от землището на с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960, община
Раднево, област Стара Загора, и за поземлени
имоти № 0.192, № 0.184, № 0.350 от землището
на с. Преславен, ЕКАТТЕ 58236, община Стара
Загора, област Стара Загора, за подобект: Ново
външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към
обект: СОГ „Могила“.
Възложител: „Булгартрансгаз“ – ЕАД, чрез
Стоян Киров – пълномощник на изпълнителния
директор на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. Проектант
на обекта – Христо Маринов Дянков.
Настоящият проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) касае поземлени имоти от землищата на следните населени
места: с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960, община
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Раднево, област Стара Загора, и с. Преславен,
ЕК АТТЕ 58236, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Проектът е обявен чрез обявления в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 59 и бр. 66 от 2017 г.),
като в законоустановения срок не са постъпили
възражения.
Трасето на ел. захранващия кабел преминава
през следните имоти:
В землището на с. Боздуганово, община Раднево:
имот № 0.131 – общинска публична собственост.
В землището на с. Преславен, община Стара
Загора:
имот № 0.192 – общинска публична собственост;
имот № 0.184 – общинска публична собственост;
имот № 0.350 – общинска публична собственост;
имот № 0.185 – частна собственост.
Общата дължина на трасето е 1271,60 м,
като 667,52 м са в землището на с. Боздуганово,
община Раднево, и 604,08 м – в землището на
с. Преславен, община Стара Загора.
Изготвени са регистри на имотите за всяко
землище поотделно, като са отразени засегнатите
от трасето имоти, площта на сервитута, собственост, собственик и начин на трайно ползване.
Приложени са и баланси на площите по нов
начин на трайно ползване, по вид собственост и
по видове територии по предназначение.
Със Заповед № ДС-ЗД-194 от 2.06.2017 г. на
областния управител на oбласт Стара Загора се разрешава изработване на ПУП – ПП за изграждане
на „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“
в неурбанизирани територии на община Раднево – землище на с. Боздуганово, и община Стара
Загора – землище на с. Преславен, област Стара
Загора, възложител „Булгартрансгаз“ – ЕАД, чрез
Стоян Киров – пълномощник на изпълнителния
директор на „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
С Решение № 561 от 27.07.2017 г. на Общинския съвет – гр. Раднево, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА и на основание чл. 30,
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи е дадено предварително съгласие за прокарване на ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“ през ПИ
№000131, общинска собственост, в землището
на с. Боздуганово.
С Решение № 1100 от 27.07.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи и чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ е
дадено предварително съгласие за преминаване
на трасе на ел. захранващ кабел за подобект:
„Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“,
към обект: „СОГ „Могила“, с. Преславен, община
Стара Загора, през ПИ № 000184, ПИ № 000192
и ПИ № 000350 по КВС на землище с. Преславен, община Стара Загора, публична общинска
собственост.
С писмо изх. № КОС-01-2997 от 15.06.2017 г.
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Стара Загора, към Министерството на
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околната среда и водите дава становище, че за
реализирането на посоченото инвестиционно
предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка на необходимостта от ОВОС
или решение по оценка на въздействието върху
околната среда.
Със съгласувателно писмо № 234 от 26.06.2017 г.
от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, се съгласува проект: ПУП – ПП за имот № 0.131 от землището на с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960, община
Раднево, област Стара Загора, и за поземлени
имоти № 0.192, № 0.184, № 0.350 от землището
на с. Преславен, ЕКАТТЕ 58236, община Стара
Загора, област Стара Загора, за подобект: Ново
външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към
обект: СОГ „Могила“.
Проектът е съгласуван с „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Стара Загора, изх.
№ ТО-СП-105 от 9.06.2017 г.
Приложено е съгласувателно становище изх.
№ 95-Б-162 от 26.06.2017 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД (БТК).
С ъ с з д р а в н о з а к л юч е н и е с е с ъ г л а с у в а
П У П – парцеларен п ла н за позем лен и мо т
№ 0 0 0131 о т зем л и ще т о на с. Бозд у га ново,
ЕКАТТЕ 17960, община Раднево, и за ПИ № 000192,
№ 000184, № 000185 и № 000350 от землището
на с. Преславен, ЕКАТТЕ 58236, община Стара
Загора, област Стара Загора, за подобект: Ново
външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към
обект: „СОГ „Могила“, изх. № АУ-3367 от 20 юни
2017 г., издадено от Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, към Министерството
на здравеопазването.
Приложени са копия от проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за имот
№ 0.131 от землището на с. Боздуганово, ЕКАТТЕ
17960, община Раднево, област Стара Загора, и
за поземлени имоти № 0.192, № 0.184, № 0.350
от землището на с. Преславен, ЕКАТТЕ 58236,
община Стара Загора, област Стара Загора, за
подобект: Ново външно ел. захранване на СОГ
„Могила“, към обект: СОГ „Могила“, съгласувани с
Общинската служба по земеделие – Стара Загора,
и Общинската служба по земеделие – Раднево.
След влизане в сила на ПУП – ПП за посочения обект съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за
енергетиката възникват сервитути върху имотите,
описани подробно в регистъра на имотите, през
които преминава ел. захранващият кабел.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
областния управител на област Стара Загора.
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Областен управител:
Г. Микова

4. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 февруари 2018 г.
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23. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния
съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Начев Калайджиев – криминалистични
експертизи.
Валентин Тодоров Кирков – експерт по криминалистични експертизи, криминалистични
експертизи.
Васко Пет ров Божев – кримина листични
експертизи, дактилоскопни.
Веселин Атанасов Бакалов – трасологични
експертизи.
Генадий Раднев Коев – криминалистични
експертизи, дактилоскопни.
Георги Костадинов Мандов – криминалистични експертизи, химични.
Георги Филипов Маровски – криминалистични и дактилоскопни експертизи.
Димитър Георгиев Кордев – криминалистични и дактилоскопни експертизи.
Димитър Запрянов Димитров – биолог, криминалистични експертизи, съдебномедицинска
експертиза на веществени доказателства.
Емил Тинков Чалмов – почеркови, техническо
изследване на доказателства, криминалистични
експертизи.
Здравко Любенов Лазаров – криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Иван Добрев Ганчев – експерт-криминалист,
всички видове криминалистични експертизи.
Иван Евгениев Александров – криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Иван Крумов Димитров – младши експерткриминалист, дактилоскопни.
Иван Тодоров Драгнев – криминалистични
експертизи.
Ивко Пенков Иванов – техническо изследва не на док у мен т и, фра к т од иа г нос т и ч н и и
металографически – трасологични експертизи,
графологически – дефектоскопски експертизи.
И во Б он чев Чола ков – А к а дем и я на
МВР – противодействие на престъпността, почеркови и криминалистични експертизи.
Йовко Георгиев Зенков – криминалистични
експертизи.
Йордан Павлов Иванов – дактилоскопни,
криминалистични експертизи.
Кирил Петров Стоянов – експерт-криминалист, криминалистични експертизи на писмени
доказателства; трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Кръстьо Георгиев Гаджев – графолог, криминалистични експертизи, техническо изследване
на документи.
Мариана Николова Николова – криминалистични експертизи.
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Марин Богданов Тарев – боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов – криминалистични
експертизи.
Мария Стефанова Тимова – дактилоскопични
експертизи.
Милена Йорданова Стойчева – химични и
криминалистични експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев – почеркови, тех ническо изследване на док у менти,
криминалистични експертизи.
Неделчо Атанасов Шопов – дактилоскопни
експертизи.
Неофит Неофитов Крумов – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Николай Георгиев Коста динов – генно и
к лет ъчно ин женерст во, к римина лист и ческ и
експертизи.
Николай И лиев Козу мов – т расолог и чни
експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Николай Стоянов Балевски – физика, криминалистични експертизи, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични
експертизи; съдебно-балистични експертизи,
почеркови експертизи; техническо изследване
на документи; балистични експертизи; трасологични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов – химични, криминалистични експертизи.
Пеньо Николов Пенев – боеприпаси.
Петко Костадинов Ламбрев – дактилоскопни,
криминалистични експертизи.
Петър Йозов Изевков – криминалистични
експертизи.
Петър Йорданов Стоянов – биолог, криминалистични експертизи, трасологични, балистични.
Петър Лалев Муратев – трасологични експертизи.
Пламен Петров Каназирев – криминалистични експертизи.
Росен Георгиев Генчев – криминалистични
експертизи.
Сава Ангелов Симеонов – инженерна физика,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, почеркови, техническо изследване на
документи.
Сашо Павлов Атанасов – юрист, експерткриминалист, криминалистични експертизи на
писмени доказателства; трасологични експертизи;
съдебно-балистични експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев – криминалистични експертизи, трасологични, балистични.
Стоичко Дойчев Дойчев – магистър ДВГ, Разузнавач (експертно-криминалистична дейност)
към факултет „Полиция“, съдебно-почеркова
експертиза; техническо изследване на документи.
Стойко Росенов Вран чев – к римина лист,
сек тор „Дак т и лоскопи я“, к римина лист и чни
експертизи, дактилоскопни.
Стоян Илиев Бонев – криминалистични експертизи, химични.
Христо Николов Николов – трасологични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Атанаска Точева Атанасова – невролог, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
по писмени данни.
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Бенямин Леон Анави – патоанатом, патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Борис Петров Шахов – специалност „Молекулярна биология“, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход,
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек.
Борис Христов Пеев – съдебен лекар, патоанатом, съдебномедицинска експертиза на труп;
на телесни повреди; за установяване на родителския произход.
Венцислав Александров Бояджиев – пневмолог и я и ф т изиат ри я; съдебномедиц инска
експертиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова – пневмология и
фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Елена Димитрова Дякова – кожни и венерически болести.
Емил Николов Бъчваров – съдебна медицина,
експертиза на труп, телесни повреди, идентификация на човек, експертиза на телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева – съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; по писмени данни.
Иван Христов Даскалов – съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на
телесни повреди.
Йовко Минчев Шишков – съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на
телесни повреди.
Лена Иванова Павлова – вътрешни болести;
професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов – съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп;
на телесни повреди.
Мария Георгиева Кумчева – съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно
здраве.
Мая Иванова Кичева – специалист по молекулярна биология, съдебномедицински експертизи
за установяване на родителски произход и медицинска експертиза за идентификация на човека.
Милена Панайотова Петкова – кожни и венерически болести.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
по молекулярна биология, медицински експертизи за установяване на родителски произход,
експертиза за идентификация на човек, при
която се налага използване на ДНК (генетичен)
анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
Саша А лександрова Запрянова – съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за
телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов – съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Тодор Стоянов Добрев – съдебна медицина,
съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човека; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
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Янко Тодоров Илиев – вътрешни болести,
токсикология, клинична токсикология, здравен
мениджмънт, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни; за телесно здраве; клинична
токсикология и вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Александра Янчева Димова – психолог, експертиза на психично здраве.
Ангел Добринов Ангелов – магистър по психология, съдебнопсихологична експертиза.
Владимир Петров Кръстев – съдебна психология и психиатрия, съдебнопсихиатрична и
съдебнопсихологична експертиза.
Даниела Атанасова Ковачева – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Диана Иванова Толева – приложна психология; съдебна психология, съдебнопсихологична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Елена Михайлова Иванова-Генова – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Емилия Стоянова Калоферова – психология,
съдебнопсихологична експертиза.
Лили я Атанасова Стойчева – психологи я,
съдебнопсихологична експертиза.
Людмила Борисова Шекерева – съдебнопсихологична експертиза.
Манол Николов Манолов – психология, съдебнопсихологична експертиза.
Маргарита Панова Панова – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Мариана Георгиева Господинова – психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбу чкова – психиатрия,
съдебнопсихиатрична експертиза.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева – психология, съдебнопсихологична експертиза.
Надежда Христова Порязова – психология,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Олга Валентиновна Димитрова – психология,
психиатрия, съдебнопсихологична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков – психология, съдебнопсихологична експертиза.
Райна Цветкова Димитрова – психиатрия,
съдебнопсихиатрична експертиза.
Фани Бойкова Палуйкова – приложна социална психология, съдебнопсихологична експертиза, специалист съдебна психология, приложна
психология и психотерапия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Александра Николова Маринова – стокознание, съдебно-стокова експертиза.
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Ана Александрова Скерлетова – финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Димитров Гъров – магистър по счетоводство, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Ангел Димитров Димитров – организация
на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев – счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Анелия Желязкова Спиртова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Ангелова Цветанова – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова – икономика,
съдебно-счетоводна, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
А нна Георгиева Славова – икономика на
вътрешната търговия и реклама, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Анна Сергеевна Лозанова – финанси и кредит,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Антонина Славова Славова – икономика на
здравеопазването; магистър по здравен мениджмънт; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; тясна професионална
квалификация в областта на здравеопазването.
Антония Генчева Гешева – счетоводство и
контрол, счетоводни експертизи.
Ася Илиева Кацарова – финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Блага Романова Димитрова – счетоводство и
анализ, съдебно-счетоводна експертиза.
Бла г ой Ива нов Порязов – и коном ис т по
вътрешна търговия, съдебно-икономически и
финансово-икономически, стокови експертизи.
Богдан Павлов Траков – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни и съдебно-икономически експертизи.
Борис Владимиров Арнаудов – макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Боян Йорданов Войводов – икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни
и финансово-икономически експертизи.
Васка Иванова Андреева – финанси, съдебносчетоводна експертиза.
Валентин Иванов Иванов – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Валентина Методиева Шиева – счетоводство и
анализ, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Валентина Христова Баненкина – управление
и планиране на народното стопанство, съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Вангел Янев Биков – застрахователно дело,
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
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Ваня Ченкова Смокова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Василка Велева Рабад ж ийска – И УС, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа
експертиза.
Велика Георгиева Палевска – икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Величка Иванова Такова – икономист – счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Вел и ч к а Пе т кова Йорда нова – фи на нси,
съдебно-счетоводна експер т иза; финансовоикономическа експертиза.
Величка Цончева Бояджиева – счетоводна
отчетност и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Вене та Йорда нова Богда нова – ОПОИ И,
съдебно-счетоводни, финансово-икономически
и съдебно-стокови експертизи.
Венета Петрова Томова – икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза, с разрешение за достъп до
КИ „Секретно“, валидно до 31.01.2021 г.
Вера А н дреева Гавраи лова – п убли чна и
стопанска администрация, одит в публичния
сектор, съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Иванова Добрева – икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансовоикономическа експертиза.
Весела Иванова Колева – счетоводство и
контрол; счетоводство на финансовите предприятия; международни икономически отношения,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Кирилова Грозева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Панайотова Атанасова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Стоянова Казашка – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Веселина Коцева Пейчинова – счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Веселка Георгиева Иванова – корпоративни
фи на нси, с ъдебна фи на нсово -и коном и ческ а
експертиза.
Вилиана Александрова Панчева – финанси,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Стоянова Кокова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Върбинка Николова Рогова – счетоводство и
контрол; икономика – бизнес администрация,
съдебно-счетоводна експертиза.
Вяра Ганева Минева – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Габриела Торос Папазян – макроикономика,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Гавраил Димитров Фалков – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Галя Георгиева Стоянова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
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Георги Атанасов Хаджийски – организация
и обработка на икономическа информаци я,
счетоводство на пазарната икономика, съдебносчетоводна експертиза.
Георги Йорданов Йорданов – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Петров – икономист-финансист,
финансово-икономическа експертиза, одитиране.
Георги Колев Траков – счетоводни експертизи и финансови анализи, съдебно-счетоводна
експертиза.
Георги Николаев Мумджиев – икономист,
съдебно-счетоводна експерт иза; финансовои коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза.
Даниела Стоянова Мерджанова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Данчо Тодоров Коруев – счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Димитринка Вълкова Беевска – икономист,
съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Георгиев Гаджуров – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза и
съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров – икономист,
съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-иконочмическа експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Д и м и т ър К ру мов С т ои лов – с че т овод на
отчетност, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Д и м и т ър Лазаров Н и колов – сче т овод на
отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димка Петрова Казанджиева – икономика
и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Доброслава Желязкова Сидерова – счетоводство и контрол, банково счетоводство, съдебносчетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова – експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Иванова Стойчева – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически експертизи.
Донка Николова Ненова – икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Дора Димитрова Чипилова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, финанси и кредит,
съдебно-стокови експертизи.
Евгения Василева Караиванова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева – икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева – счетоводство и контрол, финансов анализ и контрол,
счетоводни експертизи.
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Екатерина Стоянова Христова – застрахователно дело, икономика, организация и заплащане на труда, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Елена Петрова Шишкова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Елена Тодорова Диварова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Ели Петрова Иванова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Любомирова Гайдарова – макроикономика, съдебно-счетоводна, финансовоикономическа и стокова експертиза.
Ж а на Пе т р ова В е л и ч кова – и коном и к а;
планиране и отчетност на промишлеността и
строителството, съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Андреева Димчева – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Женя Георгиева Разложка – икономика на
промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Жечка Пенева Милчева – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Злат ка Янева Минкова – счетоводи тел и
икономист, съдебно-икономически експертизи.
Зоя Запрянова Банкова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Ива Александрова Иванова – макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Рангелова Атанасова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Григоров Петрунов – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Ива н Тодоров Демерд ж иев – и коном ис тсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Тодоров Станчев – икономика на интелектуалната собственост, икономически експертизи, без счетоводни експертизи.
Иванка Ангелова Христева – икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Иванка Стоева Генова – счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура,
съдебно-счетоводна експер т иза; финансовои коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза.
Илина Георгиева Йоткова – финанси, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Илия Видолов Рашков – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Илия Георгиев Ценов – финанси и кредит,
съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа, съдебно-стокова експертиза.
Илия Иванов Попов – икономика на строителството, съдебно-счетоводни експертизи в
отрасъл „Строителство“.
Илия Петров Тонов – счетоводство и анализ,
съдебно-счетоводна експертиза.
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Илияна Илиева Иванова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Ирина Николаева Стоянова – икономика и
управление на индустрията; макроикономика,
съдебно-счетоводна експертиза.
Йордан Василев Кондов – организация на
производство и управление в промишлеността,
съдебно-икономическ и експертизи, съдебностокова експертиза.
Йорданка Атанасова Зекова – икономика,
организация и управление на селското стопанство, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Йорданка Петрова Павлова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Калин Александров Найденов – икономистфи на нсис т, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза,
с разрешение за достъп до КИ „Секретно“, валидно до 17.08.2018 г.
Камелия Николова Николова – счетоводство
и одит, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна
финансово-икономическа експертиза.
К амен К аменов Пех ливанов – ст опанско
управление, съдебно-икономически експертизи.
Катя Аргирова Костова – икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Дочева Петковска – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза, селскостопански експертизи,
организация на труда и заплащане на труда.
Катя Иванова Димитрова – икономика на
вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза.
Катя Лазарова Джонова – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, бюджетно счетоводство, икономика и управление
на строителството, счетоводство и контрол.
Катя Младенова Милева – счетоводство и
анализ, съдебно-счетоводна експертиза.
Кета Ангелова Дечева – стокознание, съдебно-икономическ и, финансово-икономическ и,
съдебно-стокови експертизи.
Кети Стефанова Найденова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Кина Кръстева Иванова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Константин Делов Писков – доктор по икономика, съдебно-икономически експертизи.
Кремена Василева Георгиева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Кръстьо Николов Гиздов – икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Лилия Младенова Миланова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Лил яна Йорданова Христева – икономика
и мениджмънт, съдебно-стокова експертиза.
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Любен Георгиев Костов – финанси; счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Любомир А лексиев Баталов – инженер по
автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза.
Любомир Цветков Йотов – меж дународни
икономически отношения; митническа и външнот ърговска дейност; митнически реж ими
и п р оцед у ри; м и т н и че ск и и нф орма ц ион н и
системи, съдебно-икономическ и експертизи,
вътреобщностни доставки и Интрастат.
Людмила А нгелова Арменова – счетоводна
и финансова дейност, съдебно-икономически
експертизи.
Людмила Георгиева Стоянова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Людмила Любенова Гайдарова – икономика
и организация на производството и управлението в строителството, съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова – икономист,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова – счетоводна отчетност, математика, съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Маргарита Георгиева Бойкова – финансовокредитно заст раховане, съдебна финансовоикономическа експертиза, съдебно-счетоводна
и осигу рителна експертиза.
Маргарита Илиева Топузова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова – счетоводна
о т че т но с т, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Мариана Димова А нгелова – маркетинг и
планиране; икономическа педагогика, съдебносчетоводна, съдебно-стокова и съдебно-финансова експертиза.
Мариана Иванова Христева – счетоводство
и кон т рол, с ъдебно - счет овод на експер т иза;
съдебно-стокова експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров – икономика и
предприемачество, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа, стокова експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – агроном,
лозаро-градинар, счетоводител, финансово-икономическа експертиза в селското стопанство;
съдебно-стокова експертиза в селското стопанство – растениевъдство, ж ивотновъдство,
аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мари я А н г елова Хрис т ова – с тат ис т и к а;
корпоративни финанси, съдебно-икономически
експертизи.
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М а р и я Б о р и с о в а Г ъ р б е в а – и ко н о м и с т счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Мари я Георгиева Атанасова – счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Георгиева Вълчева – счетоводство,
съдебно-счетоводни експертизи.
Мари я Жор е с Д и мова – с че т оводс т во и
финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Мари я Иванова Тончева-Чочева – икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Мария Кръстева Божилова – финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мари я Па влова Г юрова – и коном и к а на
строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мари я Рашкова Шопова – икономика на
т ъргови я та, аг роикономика, съдебно -счетоводна експертиза.
Мари я Христова Мърхова – маркет инг и
мениджмънт, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Марияна Атанасова Цветилова – икономист,
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова – икономика на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза.
Мари я на Пен чева Пен чева – и коном и к а
и у правление на промишлено предпри ятие,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев – магистър по
счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза.
М а я М ат е ев а Ко лев а – по л и т и коном и я ,
съдебно-счетоводни и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Миглена Евгениева Атанасова – икономика
и управление на индустрията, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
М и лена Пе т рова Па левска – и коном ис тсчетоводител, макроикономика, МИО, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Милка Енчева Енева – технологи я, организация и управление на търговията, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева – икономист – промишлени предприятия и счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
М и н к а Георг иева Генова – сче т оводс т во
и кон т рол, съдебно - счет оводна експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
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Мирослав Георгиев Маринов – стопанск и
и финансов контрол, съдебно-счетоводна експер т иза; с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева – счетоводство, счетоводни експертизи.
Надеж да Петкова Иванова – икономист по
строителството, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Надка Илиева Гюзелева – икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Надка Колева Цинигарова – счетоводство
и кон т рол, оценк и на недви ж ими имот и и
търговски предприятия.
На д я Си л уанова Иванова – счетоводст во
и кон т рол, с ъдебно - счет овод на експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Наталия А лександрова Рускова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова – икономика
на транспорта; организация и управление на
производството в транспорта, съдебно-икономическа експертиза.
Невена Младенова Назарева – икономика
на т у ризма, съдебно-счетоводна експертиза,
икономист.
Недялка Георгиева Герджикова – експертсчетоводител, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нели Атанасова Синапова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Нели яна Илиева Иванова – счетоводство
и анализ, съдебно-икономически експертизи.
Ненка Пенчева Пирянкова – финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Нен чо Пет ров Лазаров – счет оводс т во и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Н и ко л а й Ж и в ко в С л а в о в – и ко н о м и с т,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Н и кола й М и т ков Н и колов – и коном ис т фи на нсис т, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Н и ко л а й М и х а й лов Г руев – и коно м ис т,
съдебно-счетоводна експер т иза; финансовои коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза.
Николай Рангелов Кънчев – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Н и кола й С т ефа нов Нен ков – сче т овод на
отчетност, съдебно-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Юриев А ндонов – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Николинка Енева Имандиева – счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Нина Димитрова Атанасова – счетоводна
отчетност на промишленост та, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
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О г н я н То д о р о в К ъ н ч е в – и к о н о м и к а и
управление на промишленото производство,
съдебно-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова – счетоводство
и кон т рол, съдебно - счет оводна експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Пенка Ганчева Петрова – експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Ендарова – организация
на производството и управление на промишлено с т т а – и коном ис т, с ъ де бно - с че т овод н а
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Пенка Стоянова Младенова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна и финансовоикономическа експертиза.
Пенка Танова Иванова – икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Петко Динчев Тороманов – ин женер-технолог по хранително-вкусова промишленост;
технолог машиностроене; икономика – управление на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза; маркетингови проучвания и пазарна
политика.
Петърчо Велизаров Миков – стопански и
финансов конт рол, съдебно-счетоводна експер т иза; с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза.
Петя Вели чкова Койнова – счет оводст во
и конт рол, стопанск и и финансов конт рол,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Петя Георгиева Манева – счетоводство и
контрол, счетоводна, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
Петя Добрева Стоилова – аграрна икономика, съдебно-икономическа експертиза.
П ла мен Въ л чев Колев – сче т оводс т во и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономи ческа експер т иза;
съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски – стопанско управление, стоково-оценъчни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза и
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза, разрешение за достъп до к ласифицирана
информация с ниво „Секретно“, валидно до
27.11.2020 г. (не е представено към молбата).
Радко Петров Петров – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – счетоводна отчетност; организация, планиране и управление
на промишлеността – профил машиностроене
и корабостроене; организация на стопански-
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те дейности, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Ра дос т и на Георг иева Н и код и мова – счет о в од с т в о и ко н т р о л , с ъ д е б н о - с ч е т о в од н а
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова А настасова – счетоводство
и конт рол, съдебно-счетоводна, финансовоикономическа и стокова експертиза.
Росица Николова Генчева – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически, финансовоикономически, съдебно-стокови експертизи.
Росица Руменова Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводни и финансовоикономически експертизи.
Росица Тодорова Страхинова – икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Румен Минков Минков – свободна професи я – консул тат н т, съдебно -счет оводни, финансово-икономически експертизи, стопанско
управление.
Румяна Тодорова Бъчварова – технология на
машиностроенето, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Светлана Илиева Геренска – икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов – икономика и
организация на труда, съдебно-икономическа
експертиза.
Слави Ра д у и лов Николов – икономика и
управление на транспорта, съдебна финансовоикономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи.
Станимира Петрова Сакутска – счетоводство
и одитинг на нефинансови предприятия, съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Станимира Стефанова Дачева – счетоводство
и контрол, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Станислава Владимирова Петрова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Станка Кирилова Барбутска – финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов – икономика и
управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Стоилка Делова Танчева – финансист-счетоводител, съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков – икономика на
строителството, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова – икономист,
съдебно-счетоводна експер т иза; финансово-
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и коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска – икономист, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Татяна Атанасова Йорданова – политическа
икономия – икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев – национална сигурност
и отбрана, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теньо Николов Манолов – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокова
експертиза.
Тодор Ставрев Балджияйски – счетоводна
отчетност, финансово-икономически експертизи.
Тодора Тодорова Христова – икономика на
търговията – средно образование, съдебно-счетоводни експертизи.
Тоня Стоянова Делева – счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Тошко Митрев Мирчев – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Тошко Стоилов Райчев – социално-икономическа информация, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Харалан Георгиев Василев – счетоводство и
анализ, маркетинг, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, финансовоикономическа и стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова – счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова – икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – икономика, съдебна финансово-икономи ческа експер т иза;
съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Янка Димчева Айвазова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Янко Ангелов Митринжаков – организация
на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Агон Крикор Карагьозов – земеустройство,
съдебна строително-техническа експертиза, кадастър, регулации.
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Александър Иванов Червеняков – геодезия,
фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Петрова Гинева – техник по геодезия и
картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Савова Зайкова – строителен техник,
съдебна строително-техническа експертиза.
Ангел Василев Първанов – съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа;
инженерно-технологична експертиза.
Ангел Петров Петров – строителен инженер,
строително-технически експертизи.
Анета Спирова Тодорова – промишлено и
гражданско строителство, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
А н т оа нета Ива нова Д женева – арх и т ек т,
съдебно-счетоводна, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
Антоанета Иванова Топалова – архитектура,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Антон Тенев Нончев – инженер по промишлено и гражданско строителство, строителнотехническа експертиза.
Атанас Иванов Ангелов – строителен инженер, строително-техническа експертиза.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер
по електроника, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Атанас Петров Арапов – технология и упра влен ие на т ра нспор та; ма ш и нос т роене и
уредостроене, съдебна инженерно-техническа
експертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев – геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа;
строително-техническа, земеразделяне, приложна
геодезия, кадастър.
Бина Иванова Калчева-Христова – архитект,
съдебна инженерно-техническа и строителнотехническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов – електротехника, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Борислав Христов Миленков – изчислителна
техника; инженер по електроника и автоматика, съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна компютърно-техническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов – геодезия, кадастър,
регулация, проектиране (част геодезическа), съдебна инженерно-техническа експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов – електроинженер, съдебно-енергийна експертиза, ел. снабдяване на промишлени предприятия.
Ванюх Ставрев Пеев – промишлена топлотехника, топлотехника.
Васил Анатолиев Герасимов – геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Василев Папучаров – строителство на
сгради и съоръжения, строително-технически
експертизи.
Васил Иванов Шарков – инженерна топлотехника, съдебна инженерно-техническа – машинен инженер по топлотехника, енергийна
ефективност.
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Васил Любенов Кантарджиев – архитектура,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Николов Карапандов – подемнотранспортни, строителни и минни машини, съдебна
и н женерно -т ех н и ческ а експер т иза; с ъдебна
инженерно-технологична експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи по безопасност на труда.
Василка Тенева Станева – инженер-геодезист,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Вела Ботева Именова – строителен техник,
съдебна строително-техническа експертиза.
Величка Василева Христозова – строителен
техник, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза,
цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева – строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Величко Тодоров Колев – авиационна техника.
Венцислав Борисов Ненов – строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза.
Веса Костадинова Ризова – строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Весела Иванова Колева – технология на металите и металообработваща техника, съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Веселин Благоев Симеонов – електроенергетика и електрообзавеждане, съдебна инженернотехническа експертиза.
Веселин Янков Хаджиев – инженер по озеленяване, озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова – ин женер
ПГС, финансист-счетоводител, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Виолета Михайлова Русинова-Калчева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Виолета Николова Ку м чева – геодези я и
картография, съдебна инженерно-техническа,
геодезия и картография, строително-техническа
експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева – инженер ПГС,
инженерно-техническа, инженерно-технологична
и строително-техническа, цени и ценообразуване
в строителството.
Владислав Георгиев Самоходов – транспортна
техника и технологии, съдебни автотехнически
експертизи при ПТП, инженер верижни и колесни машини – машинен инженер, автомобилен
транспорт.
Владо Илиев Илиев – двигатели с вътрешно
горене, машинен инженер, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна автотехническа
експертиза.
Галина Ангелова Драголова – промишлено и
гражданско строителство, строителен инженер,
съдебна строително-техническа експертиза.
Галина Тодорова Бакалска – строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Асенов Стоименов – ДВГ, инженеренотехнологична, техническа, автотехническа
експертиза.
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Георги Атанасов Генчев – съдебна ин женерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Боянов Попов – ДВГ, автотехнически
и технически експертизи.
Георги Василев Чобанов – съдебна автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов – ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Разслабенов – геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни, гороразделителни
и всички, свързани с геодезията.
Георги Христозов Христозов – геодезист,
геодезия, фотограметрия и картография.
Гергана Иванова Кривошапкова – пътен инженер, транспортно планиране и проектиране,
съдебна ст рои т елно -т ех ни ческа експер т иза,
транспортно пътно строителство, проектиране
на улици, пътища, транспортни планове.
Григор Николов Субашев – ДВГ, автотехнически експертизи.
Дело Спасов Спасов – електронна техника,
микроелектроника, автотехнически експертизи.
Деян Атанасов Гогалчев – геодезия и картография, геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева – съдебна строително-техническа експертиза.
Димит рийка Иванова Маринова – ст роителен техник, съдебна строително-техническа
експертиза.
Димитър Ангелов Вълчев – строителство и
архитектура, строително-техническа експертиза, незаконни строежи; обществени поръчки,
договорни задължения; правила за извършване
и приемане на СМР; строителни дефекти, щети;
ценообразуване на СМР, сметна стойност на
строежа; разплатени и действително извършени
работи, надвзети суми; безопасност на труда в
строителството.
Димитър Бонев Димитров – технология на
машиностроенето, инженерно-технически експертизи на ракетно-артилерийско въоръжение.
Димитър Делков Димитров – инженер ДВГ,
съдебни инженерно-технически, съдебни автотехнически експертизи.
Димит ър Петков Калеков – икономика и
организация на строителство, строително-технически експертизи.
Димитър Спасов Колчев – геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически
експертизи.
Димитър Тодоров Димитров – изчислителна
техника и информационни технологии, приложна
математика, компютърно-техническа експертиза.
Диян Георгиев Стойчев – строителство на
сгради и съоръжения, инженерно-техническа,
строително-техническа експертиза.
Драголюб Иванов Делчев – комуникационна
техника и технологии, информационна сигурност,
съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
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Евгения Димитрова Лозанова – инженерземеустроител, съдебни строително-технически
експертизи, кадастър, регулации и вертикално
планиране, строителен контрол, благоустрояване
и екология.
Евелина Ценова Панчева – организация на
производството и управление на промишленост
та, съдебни строително-технически експертизи.
Елена Ангелова Ковачева – инженер по промишлено и гражданско строителство, техническа
експертиза.
Елена Георгиева Димитрова – геодезист.
Елена Иванова Атанасова – електроенергетика, съдебно-енергийна експертиза, електроинженер.
Емилия Василева Шидерова – геодезия, картография и кадастър.
Запрянка Дякова Райчева – машинен инженер, автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов – строителен инженер – конструкции, проектиране, инженернотехнически и строително-технически експертизи.
Златка Йорданова Генова – строителен инженер, инженерно-технически и строителнотехнически експертизи.
Зоя Янева Георгиева – промишлено и гражданско строителство, инженерно-технически и
строително-технически експертизи.
Иван Василев Запрянов – геодезия, фотограметрия, картография, кадастрално-регулационни
планове и карти, кадастър, устройствени планове, земеразделяне, приложна геодезия, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Иван Георгиев Стойков – кибернетика на
елек т рическ и системи, съдебна ин женернотехническа експертиза; съдебна ин женернотехнологична експертиза, телемеханизиране и
телекомуникации на ел. централи, ел. подстанции
в електроенергетиката.
Иван Добрев Ганчев – машинен инженер ДВГ,
съдебна автотехническа експертиза.
Иван Кирилов Шопов – строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза.
Иван Любенов Атанасов – машинен инженер
селскостопански машини, съдебна инженернотехническа експертиза.
Иван Николаев Кузов – електроенергетика
и елект рообзавеж дане, елект рообзавеж дане,
електробезопасност за слаботокови инсталации,
мрежи и системи за ниско, средно и високо напрежение, проектиране.
Иван Николов Иванов – топлинна и масообменна техника; икономика и управление
на пат ен т но -л и цензион на дей нос т, с ъдебна
инженерно-техническа експертиза (енергийни
експертизи), представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред
Патентното ведомство на Република България;
представител по индустриална собственост –
марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република
България; независим (лицензиран) оценител на
права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
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Иван Николов Петров – социално и застрахователно дело, съдебна автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев – инженер по радиоелектроника, съдебно-техническа експертиза.
Иванка Стоева Генова – счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура,
строително-техническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров – електроинженер, съдебни инженерно-технически експертизи,
съдебни инженерно-технологични експертизи.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите и металообработващата техника, приложна
микроскопия, фрактодиагностични автотехнически, пожаротехнически и строително-технически
експертизи.
Илия Григоров Димитров – инженер ДВГ,
автотехнически експертизи, с достъп до КИ
„Поверително“.
Илия Иванов Въчонов – геодезия, фотограметрия и картография, техническа експертиза.
Йовка Василева Начева – транспортно и жп
строителство, транспортно строителство и строителни конструкции, контрол на строителството.
Йовка Иванова Гудева – средно образован ие – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра, с ъдебна
строително-техническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски – промишлено и гражданско строителство, инженернотехнически и строително-технически експертизи.
Йордан Колев К юмюрджиев – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство,
строително-техническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова – водоснабдяване и канализация, магистър-инженер, съдебна
инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, водоснабдителни
и канализационни мрежи и съоръжения.
Йорданка Боянова Йорданова – геодезия и
картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба.
Йорданка Димитрова Ангелова – строителен инженер, съдебна инженерно-техническа
експертиза; строително-техническа експертиза;
технология на строителното производство.
Камен Павлов Гоцев – инженер ПГС, съдебна
инженерно-техническа и строително-техническа
експертиза.
Койна Неделева Кривошиева-Василева – инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Кольо Тонев Именов – строителен инженер,
геодезия и картография, съдебна инженернотехническа експертиза.
Константин Атанасов Минков – автомобили
и трактори – ремонт и поддръжка, съдебна автотехническа експертиза.
Костадин Иванов Генев – финанси, машини и
съоръжения, инженерно-технически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски – строителен
техник, строителство и архитектура, съдебна
строително-техническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов – строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев – инженер ПГС,
строително-техническа експертиза, инженерконструктор.
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Красин Димитров Цеков – транспортно строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова – строителен инженер, конструктор, съдебна инженерно-техническа
експертиза и съдебна строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Кръстан Борисов Самарджиев – автоматизация на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов – машинен инженер.
Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева – строителен инженер ПГС, инженерно-технически,
строително-технически експертизи.
Лусия Йосифова Кесова – патенти, изобретения и полезни модели.
Любенка Иванова Стоянова – геодези я и
картография, специалист-геодезист, кадастър и
регулации.
Любка Иванова Шопова – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строително-техническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – инженер по
автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, автотехнически
експер т изи; съдебни ин женерно -тех ни ческ и
експертизи.
Любомир Антонов Деников – компютърни
системи, компютърно-техническа експертиза.
Любомир Панайотов Костов – електрически
централи, мрежи и системи, инженерно-технически експертизи.
Любомир Радославов Славчев – транспортно
строителство, строителство на сгради и съоръжения; професионална квалификация „строителен
инженер – конструктор“, строително-техническа,
инженерно-технологична експертиза, строителство и проектиране на всякаква пътна инфраструктура, на сгради и съоръжения, технология
и организация на строителството, строителен и
инвестиционен контрол, текущ контрол и зимно
поддържане, (ISO) в строителството и др.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова – архитект, инженерно-техническа, инженерно-технологична и строително-техническа експертиза.
Людмила Христова Лендрова-Енева – строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строително-техническа експертиза;
технология на строителното производство.
Малин Атанасов Калеников – геодези я и
картография – средно образование, геодезия и
картография.
Маргарита Розалинова Салчева – геодезия,
фотограметрия и картография, експертизи, свързани с кадастър и регулация.
Мариана А нгелова Главова – ст рои телен
инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезия, картография, кадастър.
Мариа на Пе т рова Б оя нова – с т рои т елен
инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в
строителството – ВиК.
Мари й ка А пос т олова Георг иева – с т роителен техник, съдебна строително-техническа
експертиза.
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Мария Борисова Рускова – строителен техник,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Мария Кирилова Тодорова – инженер-геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова – мебелен инженер, инженерно-техническа експертиза.
Мария Петрова Михайлова – строителство
и архитектура, съдебна инженерно-техническа
експертиза; строително-техническа експертиза.
Маруся Н и колаева Мари на – с т рои т елен
инженер, специалност „Пътно строителство“;
проектиране и строителство на улици, пътища,
пътна инфраструктура, организация на движението, съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна строително-техническа експертиза.
Мая Христева Янакиева – агроном, строителство и архитектура, съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
експертиза.
Методи Найчев Консулов – ин женер, инженерно-технически, компютърно-технически
експертизи.
Михаил Владимиров Харковски – машинен
инженер, ДВГ, автомобили, трактори, земеделска техника, горска техника, пътностроителна
техника, експертизи по ПТП.
Недка Петкова Стефанова – строителен техник, геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Нед я л ко Ра ш ков Ра ш ков – пожарна без
опасност.
Нейко Гаврилов Ангелов – технолог на самолето- и вертолетостроенето.
Нели Иванова Сотирова – автоматизация на
производството.
Нелияна Илиева Иванова – електроснабдяване и ел. обзавеждане, инженерно-технически
експертизи.
Никола Иванов Кирин – архитект, строително-техническа експертиза.
Никола Райчев Бадев – земеустройство.
Николай Запрянов Писанов – противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Николай Стоянов Сотиров – инженер-геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Николай Танев Николов – геодезия, кадастър
и устройствени планове, инженер-земеустроител.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – инженер
по промишлено и гражданско строителство, експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване
за енергийна ефективност на сгради.
Онник Харутюн Таракчиян – изчислителна
техника, компютърно-техническа експертиза.
Панайот Йонков Чепилски – пожарна и аварийна безопасност, противопожарна техника и
безопасност, специалист В и К.
Параскева Димитрова Миленкова – архитект,
съдебна строително-техническа експертиза.
Пенка Желязкова Цакова – инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи.
Петка Георгиева Ангелова – архитект, строително-техническа експертиза.
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Петко Динчев Тороманов – инженер-технолог
по хранително-вкусова промишленост; технолог
машиностроене; икономика – управление на
промишлеността, съдебни инженерно-технологични експертизи.
Петко Енев Митев – специалист ПГС – конструкции, инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов – машинен инженер,
инженер ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Петър Любенов Равелов – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Петя Иванова Златкова – строителен техник,
съдебна строително-техническа експертиза.
Пеша Станчева Тодорова – техник – геодезия,
картография и мелиорации, инженерно-техническа експертиза.
Пламен Димитров Гърбов – военен инженер
по технология на строителството, инженернотехническа и строително-техническа експертиза.
Пламен Желев Желев – строителен инженер,
ПГС, профил конструкции, съдебна строителнотехническа експертиза.
Пламен Иванов Кривошапков – ин женер
ПГС, конструкции на сгради и съоръжения,
с ъдебна и н женерно -т ех н и ческ а експер т иза;
строително-техническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров – машинен инженер, съдебни инженерно-технически, автотехнически, инженерно-технологични експертизи.
Поля Петрова Любенова – строителен инженер, инженерно-техническа експертиза.
Ради Христов Ганев – техника и технология
на взривните работи, съдебна взривотехническа
експертиза; техника и технология на взривните
работи; взривни вещества, съдебна пожаротехническа експертиза; съдебна експертиза по бойни
припаси и въоръжение, с разрешение за достъп
до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Радка Ангелова Палазова – строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза;
строително-техническа експертиза.
Радка Станилова Димитрова – двигатели с
вътрешно горене, автотехническа експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – счетоводна отчетност; организация, планиране и управление
на промишлеността – профил машиностроене
и корабостроене; организация на стопанските
дейности, строително-техническа експертиза.
Райна Борисова Паунова – строителен инженер ПГС, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза.
Росица Славчева Манова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Румен Николов Лемберов – строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна строително-техническа експертиза, цени
и ценообразуване в строителството.
Румен Николов Спасов – ПГС, инженернотехнически експертизи.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – архитект, инженерно-техническа експертиза.
Р у м яна Богданова К и рова – ин женер по
транспортно строителство, съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
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експертиза – т ранспортна инфраст ру кт у ра и
комуникации; цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова – технология
на машиностроенето, икономика на промишленост та, инженерно-техническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза.
Румяна Христова Славкова – инженер-металург (черни метали); икономика на промишленост
та, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Светослав Иванов Фъсов – архитект, строително-техническа експертиза.
Свилен Николов Пешев – инженер по пътно
строителство, инженерно-техническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова – строителен техникум, геодезия и картография, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза; с ъдебна
строително-техническа експертиза, геодезия,
кадастър и регулация, кадастрални и регулационни планове; специалист по ПУП, ПЗР, ЗУТ.
Серьожа Лазаров Даскалов – ДВГ, автотехнически експертизи на ПТП.
Снежанка Георгиева Боцева – строителен
инженер, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ставри А настасов Бакалов – транспортна
техника и технологии, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа
експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков – инженермеханик, идентификация на ПТП, биомеханика,
инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Стела Цонева Божинова – строителен инженер ПГС, инженерно-техническа експертиза.
Стефан Каменов Мутафчиев – организация и
управление на транспорта; машиностроителни
технологии и производствена техника, съдебна
инженерно-техническа; автотехническа; инженерно-технологична експертиза.
Стефан Петров Жеков – строителен инженер
ПГС, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова – архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза.
Стоичко Дойчев Дойчев – магист ър ДВГ,
разузнавач (експертно-криминалистическа дейност) към факултет „Полиция“, автотехнически
експертизи.
Стоян Димитров Мишинев – комуникационна
техника и технологии.
Стоян Кирков Кирков – инженер ВиК, съдебна
ин женерно-техническа, съдебна ст роителнотехническа експертиза – външни улични ВиК
мрежи и съоръжения, помпени станции, хидрофори, конструктивна част към тях, сградни ВиК
инсталации, пожарозащитни водни спринклерни
и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов – инженер-геодезист,
кадаст ър, устройствени планове, геодезично
проектиране.
Стоян Тодоров Василиев – архитект, съдебна
строително-техническа експертиза.
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Таня Стоянова Бачовска – машинен инженер,
инженерно-технически експертизи; строителнотехнически експертизи.
Татяна А лександрова Яръмова – ин женер
ПГС, съдебна строително-техническа експертиза,
инженерно-технически експертизи.
Темен у ж ка Димова Грозева – ст роителен
инженер по хидромелиоративно строителство,
инженерно-техническа експертиза.
Теменужка Иванова Узунова – строителен
техник, инженерно-техническа експертиза.
Тихомир Недев Георгиев – инженер-геодезист,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев – автомобилен транспорт – трактори и кари; финанси, съдебна автотехническа експертиза.
Тодор Кръстев Златков – инженер ПГС, технологични експертизи по ЗТСУ, ДРА, строително-конструктивни експертизи.
Тодор Павлов Павлов – каростроене и автотранспортна техника, инженерно-техническа,
а вт о т ех н и ческ а и и н женерно - т ех нолог и ч на
експертиза.
Трендафил Нед ялков Новаков – машинен
инженер, автотехнически експертизи.
Филип Николов Чукалов – каростроене и
автотранспортна техника, автотехнически експертизи.
Христина Йорданова Христозова – архитект,
инженерно-технически, строително-технически
експертизи.
Христо Аргиров Ставрев – военен инженер
по експлоатация на авиационна техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов – инженер ПГС,
инженерно-техническа експертиза.
Христо Иванов Рендаков – геодезия, картография, кадастър и регулация, инженерна геодезия,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Хубена Иванова Салджиева – архитектура,
съдебна строително-техническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев – инженер-земеустроител.
Янка Николова Ранделова – промишлено и
гражданско строителство – конструкции, инженерно-технически експертизи.
Янна Колева Петрова-Шопова – геодезия,
фотограметрия и картография, инженерно-техническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Атанас Костов Атанасов – технологи я на
каучука и пластмасите, инженер-химик, съдебно-екологична експертиза, екологично законодателство – ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.
Борислав Петров Матеев – биология, молекулярна биология и биотехнологии, съдебна микробиологична експертиза, човешка репродукция
и инвитро оплождане, асистирана репродукция
и клинична ембриология.
Георги Стефанов Голев – горско стопанство,
съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-екологична експертиза.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – биолог; екология, опазване на околната среда,
съдебно-ботаническа, съдебно-зоологическа,
съдебна микробиологична, съдебно-ентомоло-
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гична, съдебно-екологична експертиза, екология
и опазване на околната среда, биоразнообразие,
битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими
във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви.
Маринка Йорданова Веселинова – агроном,
лозаро-г ра динар; счетоводи тел, съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство;
съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза
в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство.
Мая Иванова Кичева – специалист по молекулярна биология, съдебно-биологични експертизи.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Виолета Викторова Николова – технолог по
тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза;
съдебна физико-химическа експертиза, касаещи
тютюна и тютюневите изделия.
Георги Костадинов Мандов – инженер-химик,
съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна
физико-химическа експертиза.
Иван Тодоров Станчев – икономика на интелектуалната собственост, банково дело и интелектуална собственост.
Мая Иванова Кичева – специалист по молекулярна биология, съдебно-химическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева – съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Михаил Цветков Маринов – инженер-химик,
съдебно-химическа експертиза.
Николай Петков Николов – технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза;
съдебна физико-химическа експертиза, касаеща
тютюна и тютюневите изделия.
Пенчо Иванов Кирилов – химик, съдебнохимическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Петра Лозарова Недева – инженер-химик;
медицинска радиационна физика и техника,
съдебно-химическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза.
Ради Христов Ганев – техника и технология
на взривните работи, експертизи на материали,
вещества и изделия, физико-химическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ, валидно
до 28.04.2018 г.
Стоян Илиев Бонев – съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Валентина Тодорова Тончева – ветеринарен
лекар, съдебна ветеринарномедицинска експертиза, инспекция и контрол на биологични ферми
и селскостопански преработващи предприятия.
Васил Илиев Михов – полевъдство, специализация по селекция и производство на лозови,
овощни, зеленчукови, житни и др., съдебна
агротехническа експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов – агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Донка Нанова Ватева – инженер-агроном,
полевъдство.
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Йорданка Запрянова Атанасова – агрономполевъд, съдебно-икономическ и експертизи,
съдебно-стокова експертиза в селското стопанство, селскостопански експертизи в раздел „Растениевъдство“, аграрикономика, агрономически
експертизи.
Любомир Алексиев Баталов – инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика;
маркетинг и мениджмънт, съдебно-селскостопански експертизи.
Мария Иванова Мънгова – технология на
зърносъх ра нениет о, мел ни чарс т во т о и х лебопроизводството, съдебна физико-химична и
биохимична експертиза на зърното, зърнени
партиди, продуктите от преработката (брашно,
грис, трици) и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев – ветеринарен лекар,
съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева – растителна защита.
Никола Стефанов Кирков – лозаро-градинарство, съдебна агротехническа експертиза.
Николай Симеонов Кисьов – промишлено
рибарство, рибарство и аквакултури.
Тан я Славчева Попова – аг роном – лозаро-градинар; счетоводство и контрол, съдебна
агротехническа експертиза.
Тихомир Петров Трендафилов – ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева – агроном,
съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева – агроном,
съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – агроинженерство – агроекология; външно и вътрешно озеленяване; икономика, съдебна агротехническа
експертиза и агроекология.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Бистра Ангелова Колева – археолог.
Веселин Иванов Василев – музикална педагогика.
Жени Ангелова Танкова – археолог.
Иво Симеонов Топалилов – археолог.
Костадин Атанасов Кисьов – археология и
нумизматика.
Креса Стоянова Злачева – историк, оценител
на културни ценности.
Мая Мартинова Кютова – археолог.
Славка Стефанова Чернева – антично изкуство.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Ана Аристиева Корбетова – оценка на стопанско имущество.
Ана Савова Зайкова – строителен техник,
оценител на недвижими имоти.
Антон Тенев Нончев – инженер по промишлено и гражданско строителство, оценки на
строителни обекти и имоти.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер
по електроника; съдебна инженерно-техническа,
инженерно-технологична и компютърно-техническа експертиза.
Блага Романова Димитрова – счетоводство и
анализ, оценки на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков – оценител на недвижими имоти.

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

Боряна Константинова Неделчева – магистър
по финанси, оценка на недвижими имоти.
Ваня Георгиева Ризова – счетоводство и анализ, макроикономика, оценител на недвижими
имоти.
Васил Николов Узунов – експертизи по управление на недвижими имоти, изготвяне на
експертни оценки на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева – инженер-геодезист,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вела Ботева Именова – строителен техник,
оценител на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова – строителен
техник, оценки на недвижими имоти, цени и
ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева – строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов – строителен техник, пазарни оценки на движимо имущество.
Веса Костадинова Ризова – строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, определяне на наеми.
Веселина Борисова Запрянова – ин женер
ПГС, финансист-счетоводител, оценки на материални активи, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Виолета Тодорова Хаджиева – ПГС, оценка
на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов – транспортна
техника и технологии, оценки на автомобили,
кари и щети по тях.
Га л и на Тодорова Ба к а лск а – с т рои т елен
инженер, оценка на търговски предприятия и
вземания; оценка на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи и трайни насаждения.
Георги Иванов Генов – ДВГ, оценки на строително-монтажни машини, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Камбуров – земеустройство,
оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Христозов Христозов – геодезист,
оценки на недвижими имоти, определяне наемни
цени за тях.
Даниела Ангелова Брущилска – оценка на
недвижими имоти.
Диляна Недялкова Танева – оценки на недвижими имоти.
Димитрийка Иванова Маринова – строителен
техник, оценител на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов – макроикономика,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Желев Димитров – машинна обработка на икономическата информация, изготвяне на пазарни оценки на движими вещи и
недвижими имоти.
Димитър Иванов Трънгалов – агроном, оценка на земеделски земи, трайни насаждения и
подобренията в тях.
Елена Георгиева Димитрова – оценител.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – био
лог; екология, опазване на околната среда, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни,
опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни
режими във връзка с прилагане на екологичното
законодателство, води, атмосферен въздух, почви.
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Желязка Петрова Заркова – лозаро-градинарство, оценка на земеделска земя.
Запрянка Дякова Райчева – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения на оборотни
и дълготрайни активи, на недвижими имоти,
автоматизация на дискретното производство.
Иван Кирилов Шопов – строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – топлинна и масообменна техника; икономика и управление
на патентно-лицензионна дейност, оценка на
обекти на интелектуална и индустриална собственост, представител по индустриална собственост – изобр етения и полезни модели пред
Патентното ведомство на Република България;
представител по индустриална собственост – марки, географски означения и промишлен дизайн
пред Патентното ведомство на Република България; независим (лицензиран) оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост
и други фактически отношения.
Иван Тодоров Демерд ж иев – иконом истсчетоводител, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения.
Иванка Стоева Генова – счетоводство и конт
рол, маркетинг; строителство и архитектура,
оценка на имоти и определяне на наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Илия Иванов Въчонов – геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, наеми, наемни цени
на недвижими имоти, аренди на земеделски
земи и др.
Йордан Василев Кондов – организация на
производство и управление в промишлеността,
съдебно-икономически експертизи, оценка на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания, земеделски земи; съдебно-стокови
експертизи.
Йорданка Боянова Йорданова – геодезия и
картография, оценка на недвижими имоти –
земеделски земи.
Йорданка Димитрова Ангелова – строителен
инженер, оценки на недвижими имоти и движими вещи и търговски дружества и вземания.
Йорданка Запрянова Атанасова – агрономполевъд, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Йорданка Танева Василева – икономист-счетоводител-стоковед; икономика и управление
на селското стопанство, оценка на недвижими
имоти, финанси и кредит.
К ина Кръстева Иванова – счетоводна отчетност, оценка на недвижими имоти, на цели
предприятия и замеделски земи.
Кольо Тонев Именов – строителен инженер,
геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Костадин Иванов Генев – финанси, машини
и съоръжения, оценител на земеделски земи,
недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Красин Димитров Цеков – транспортно строителство, оценител на недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова – строителен инженер, конструктор, цени и ценообразуване в
строителството, пазарни оценки на недвижими
имоти.
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Креса Стоянова Злачева – историк, оценител
на културни ценности.
Кръстьо Атанасов Несторов – оценител на
машини и съоръжения.
Лиляна Йорданова Христева – икономика
и мениджмънт, стоково-оценъчни експертизи.
Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева – строителен инженер ПГС, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството.
Лора Руменова Агопян – цени и ценообразуване, оценител на недвижими имоти, цени и
ценообразуване.
Любка Иванова Шопова – оценител на недвижими имоти.
Людмила Христова Лендрова-Енева – строителен инженер ПГС конструкции, оценка на
недвижими имоти и наемни цени на имоти;
оценка на движими вещи и наемни цени на
движими вещи; оценка на машини и съоръжения
и наемни цени на машини.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и
планиране; икономическа педагогика, оценител
на недвижими имоти, предприятия, машини и
съоръжения и други активи; оценка на бижута
и скъпоценни камъни.
Марийка Апостолова Георгиева – строителен
техник, оценител на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова – агроном,
лозаро-градинар; счетоводител, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Борисова Рускова – строителен техник,
оценител на недвижими имоти.
Мария Петрова Михайлова – строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти,
движими вещи и земеделски земи.
Мая Христева Янакиева – агроном, строителство и архитектура, оценител на недвижими
имоти.
Милка Енчева Енева – икономика, оценка
на недвижими имоти и наемни цени на имоти;
оценка на търговски предприятия и вземания;
оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и
наемни цени на машини.
Надка Колева Цинигарова – строителство
и архитектура, оценки на недвижими имоти,
оценки на земеделски земи и трайни насаждения,
оценки на търговски предприятия и вземания.
Надя Ангелова Стефанова – инженер-геодезист, оценки на недвижими имоти.
Нелияна Илиева Иванова – електроснабдяване и ел. обзавеждане; оценка на машини и
съоръжения в сферата на електротехническата
промишленост.
Никола Йорданов Гаров – тех нологи я на
машиностроенето, машинен инженер, оценка
на недвижими имоти; оценка на машини и
съоръжения.
Николай Стоянов Сотиров – инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
Петко Динчев Тороманов – инженер-технолог
по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика – управление
на промишлеността, оценка на нематериални
дълготрайни активи и машини.
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Петя Иванова Златкова – строителен техник,
оценки на недвижими имоти.
Пламен Желев Желев – строителен инженер,
ПГС, профил конструкции, оценки на недвижими
имоти и наеми.
Пламен Иванов Кривошапков – ин женер
ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, оценки на недвижими имоти и определяне на наеми.
Пламен Николов Краевски – стопанско управление, оценка на всякакво имущество, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Ради Христов Ганев – техника и технология
на взривните работи, оценителна експертиза на
бойни припаси и въоръжение.
Радка Ангелова Палазова – строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Радко Стоянов Калапанков – счетоводна отчетност; организация, планиране и управление
на промишлеността – профил машиностроене
и корабостроене; организация на стопанските
дейности, оценка на земеделски земи и подобрения върху тях.
Росица Николова Генчева – счетоводство и
контрол, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия и вземания.
Роси ца С ла вчева Ма нова – оцен и т ел на
недвижими имоти, цени и ценообразуване в
строителството.
Румен Николов Лемберов – строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – архитект, оценител на недвижими имоти.
Р у м яна Богданова К и рова – ин женер по
транспортно строителство, оценка на недвижими
имоти и наем; оценка на цели предприятия; цени
и ценообразуване в строителството.
Румяна Христова Славкова – инженер-металург (черни метали); икономика на промишлеността, оценки на недвижими имоти, цели
предприятия и земеделски земи.
Станимира Петрова Сакутска – счетоводство
и одитинг на нефинансови предприятия, оценки на недвижими имоти, оценки на машини и
съоръжения.
Стефан Петров Жеков – строителен инженер
ПГС, оценка на недвижими имоти, на машини
и съоръжения, автомобили, инженер ДВГ.
Стефан Савов Варнев – инженер ДВГ, оценка
на дълготрайни материални активи, на машини,
съоръжения и автомобили.
Сукиас Онник Дердерян – инженер телекомуникационна техника, радиоелектронни устройства, оценител на недвижими имоти и наеми.
Таня Стоянова Бачовска – машинен инженер,
оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения.
Тодор Кръстев Златков – инженер промишлено и гражданско строителство, оценки на сгради,
жилища и имоти.
Филип Николов Чукалов – каростроене и
автотранспортна техника, автооценъчни експертизи.
Цветанка Хараланова Ковачева – агроном,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
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Чавдар Симеонов Пантев – агроинженерство – агроекология; външно и вътрешно озеленяване; икономика, оценки на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и подобренията върху тях.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
А н тонина Славова Славова – икономика
на зд ра веопа зва не т о; ма г ис т ър по зд ра вен
мен и д ж м ъ н т; з д р а в ен мен и д ж м ъ н т, т яс н а
професионална квалификация в областта на
здравеопазването.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер
по електроника, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов – експерт ЗБУТ,
здравословни и безопасни условия на труд, безопасност в строителството.
Ваньо Кирилов Сугарев – експлоатация на
жп транспорт, експлоатация на жп транспорт.
Ваня Ганчева Русева – технология на биопрепарати, витамини и дрожди, съдебна експертиза
за технология на производството на комбинирани фуражи, технология на зърносъхранение,
анализ на риска и изготвяне и проверка на
НАСРР системи.
Вартан Таквор Апрахамян – студена обработка, златар, специалист по благородни метали
и камъни.
Гергана Иванова Каукова – технология на
виното и пивото.
Евг ен и я И ва нова А ца лова – общес т вено
хранене и хранителни продукти, представител
по индустриална собственост – изобретения и
полезни модели пред Патентното ведомство
на Република България; представител по индустриална собственост – марки, географски
означения и промишлен дизайн пред Патентното
ведомство на Република България; независим
(лицензиран) оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Иван Николов Иванов – топлинна и масообменна техника; икономика и управление на
патентно-лицензионна дейност; съдебно-маркови
експертизи, патентни експертизи, експертизи в
областта на промишления дизайн, авторско право.
Ивайло Георгиев Йотков – биолог-еколог,
екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с
прилагане на екологичното законодателство.
Калинка Илиева Илиева – електротехника,
електротехническа експертиза.
Красим и ра Васи лева Вът ева – сла вянска
филология, съдебна педагогическа експертиза.
Маргарита Иванова Добрева – текстил, трикотаж и плетачество, текстил и плетиво.
Мария Руменова Попова – инженер-технолог
по „Технология на млякото и млечните продукти“,
технология на микробиологичните и ферментационните продукти.
Мая Иванова Кичева – специалист по молекулярна биология, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход
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на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаеща описаното.
Мишо Иванов Мацанков – електротехника,
електротехническа експертиза.
Моник Оник Кюркчиян – патентно право,
автоматизация на производството, оценител на
нематериални активи.
Натали Ивановна Кънева – технология на
микробиологични и ферментационни продукти;
други.
Наталия Феодорова Дрешер – технология
на растителните мазнини и етеричните масла.
Нед я л ка Пет рова Гарова – су рдопеда г ог,
сурдопсихолог.
Недялка Томова Пенчева – патентен специалист, патентен специалист търговски марки,
промишлени дизайни, патенти, лицензии; художествени произведения, оценител на нематериални активи.
Теньо Николов Манолов – счетоводство и
контрол, контрол и управление на проекти с
финансиране от оперативни програми и други
фондове.
Цветелин К ирилов Иванов – митническ и
режими и процедури, мерки на търговската
политика „Инкотермс 2000“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при
Окръжния съд – Пловдив, и Административния
съд – Пловдив, за 2018 г.
1. Английски език
Златка Василева Червенкова – английск и
език; диплома за висше образование, специалност
„Английска филология“.
2. Руски език
Валя Иванова Кръстанова – руски език; диплома за висше образование, специалност „Руска
филология“.
3. Турски език
Георги Методиев Раянлиев – турски език;
свидетелство за ниво на владеене на език – ниво
С1 (CEFR).
Шенол Шериф Яшар – турски език; удостоверение за ниво на владеене на език – ниво С2.
4. Гръцки език
Мария Георгиева Михайлова – гръцки език;
сертификат за ниво на владеене на език – ниво Г.
5. Немски език
Лили Славчева Нешева – немски език; удостоверение за висше образование с професия „Преводач на техническа литература – немски език“.
6. Иврит
Женя Радославова Шамис – иврит; свидетелство за завършен курс в Израел – ниво А,
Б, Д; протокол на изпитна комисия на СУ „Св.
Климент Охридски“ за положен изпит за установяване степента на владеене на иврит.
7. Полски език
Десислава Янушова Желязкова – полски език;
сертификат за ниво на владеене на език – ниво С1.
726
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86. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 19/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Иван Стайнов Русинов – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
977
86а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 21/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Елица Неделчева Никифорова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
978
87. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във връзка
с ал. 2 от Закона за адвокатурата с решение по
д. д. № 54/2017 г. на Висшия дисциплинарен съд
Наньо Атанасов Сталев – адвокат от Адвокатската
колегия – Смолян, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок шест месеца.
979
87а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 140, ал. 1, пр. 1 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата с
решение по д. д. № 60/2017 г. на Висшия дисцип
линарен съд Незрет Мустафов Бабучев – адвокат
от Адвокатската колегия – Смолян, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок шест месеца.
980
96. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С170002-091-0000634 от
8.12.2017 г. възлага на Наталия Сахарова с адрес:
гр. Варна, ул. Яким Михов, бл. 4, ап. 6, следната
недвижима вещ, представляваща самостоятелен
обект в сграда, КИД 07079.611.143.4.9, състоящ
се от офис и сервизно помещение, който само
стоятелен обект се намира в сграда № 4, с площ
по документ 52,78 кв. м, заедно с прилежащи
части: 12,57 кв. м от общите части на сградата,
заедно със склад № 6 с площ 44,95 кв. м, намиращ се в Бургас, община Бургас, област Бургас,
ул. Охрид № 4, ет. 1, ап. офис 3, с граници на
същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
07079.611.143.4.2.
956
85. – Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 4 от 15.01.2018 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Владимир Цветанов Лазаров с адрес
Враца, ул. Димитраки Хаджитошев № 27, ап. 8,
група № 171/17-3, представляваща сграда с идентификатор 12259.631.7.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, съгласно скица на сграда № 1570936 от 19.02.2015 г., издадена от СГКК – Враца,
с адрес на сградата Враца, п.к. 3000, местност
Джуджански поток, разположена в поземлен
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имот с идентификатор 12259.631.7, със застроена
площ 436 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение:
складова база, склад, а съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 19, том
IV, рег. № 6660, дело № 428 от 2003 г. на нотариус
Снежана Петкова с район на действие РС – Враца,
вписана под № 006 в регистъра на Нотариалната камара, и Решение № 137 от 19.04.2010 г. по
гр. дело № 1073/2007 г. на Окръжния съд – Враца,
недвижимият имот представлява сграда с друго
предназначение (навес тип 3) с площ 436 кв. м,
при съседи: незастроена площ, заедно с правото
на строеж върху поземлен имот № 631007 – селскостопански склад в землището на гр. Враца с
ЕКАТТЕ 12259, община Враца, с площ 3,540 дка в
местността Джуджански поток, шеста категория,
при граници и съседи: имот № 623002 – пасище,
мера на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 631008 – селскостопански склад на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, и имот № 631099 – ведомствен път на Държавен поземлен фонд – МЗГ,
за сумата 401,90 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
954
85а. – Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – Велико Търново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане № 5 от 15.01.2018 г., издадено
от директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Владимир Цветанов Лазаров с адрес
Враца, ул. Димитраки Хаджитошев № 27, ап.
8, група № 176/17-3, представляваща сграда с
идентификатор 12259.631.12.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, съгласно скица на
сграда № 15-70901 от 19.02.2015 г., издадена от
СГКК – Враца, с адрес на сградата: Враца, п.к.
3000, местност Джуджански поток, разположена
в поземлен имот с идентификатор 12259.631.12,
със застроена площ 124 кв. м, брой етажи – 1, с
предназначение: складова база, склад, а съгласно
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 19, том IV, рег. № 6660, дело № 428
от 2003 г. на нотариус Снежана Петкова с район
на действие РС – Враца, вписана под № 006 в
регистъра на Нотариалната камара, и Решение
№ 137 от 19.04.2010 г. по гр. дело № 1073/2007 г.
на Окръжния съд – Враца, недвижимият имот
представлява склад за зърнени храни с площ
124 кв. м, при съседи: незастроена площ, заедно с правото на строеж върху поземлен имот
№ 631012 – селскостопански склад в землището
на гр. Враца с ЕК АТТЕ 12259, община Враца, с
площ 0,545 дка, шеста категория, в местността
Джуджански поток, при граници и съседи: имот
№ 631099 – ведомствен път на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, имот № 631011 – селскостопански
склад на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 623002 – пасище, мера на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, имот № 631013 – изградено торище
на Държавен поземлен фонд – МЗГ, а съгласно
доклад – актуализация за определяне на пазарна
стойност от 24.10.2017 г. на лицензиран оценител Даниела Върбанова, сградата е разрушена,
частично се виждат основи, за сумата 171,90 лв.
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На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
955
32. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гастроентерология“ – едно място за военнослужещ за
нуждите на клиника „Гастроентерология“, катедра
„Гастроентерология, чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел.
(02) 9225130.
972
192. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси,
както следва: в професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия за: професори по: научна специалност „Организация и
управление на производството (строителство)“
към катедра „Организаци я и икономика на
строителството“ – един; нау чна специалност
„Теоретична механика“ към катедра „Техническа
механика“ – един, двата със срок 2 месеца; доценти по: научна специалност „Теория и история на
архитектурата“ към катедра „История и теория
на архитектурата“ – един, със срок 3 месеца;
научна специалност „Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли“ към катедра
„Жилищни сгради“ – един, със срок 2 месеца;
главен асистент по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и
детайли“ към катедра „Жилищни сгради“ – един,
със срок 2 месеца; в професионално направление
8.2. Изобразително изкуство за: доцент по научна
специалност „Изкуствознание и изобразителни
изкуства (моделиране)“ към катедра „Рисуване и
моделиране“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1,
тел. 02/963-52-45, вътр. 449, и 02/866-90-54.
957
4. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конку рси за заемане на академичните
длъжности главни асистенти в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина: професионално направление 6.2. Растителна
защита, научна специалност „Растителна защита“
(хербология) – един; професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Физиология на растенията“ – един, двата със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“ – тел. 65 44 54.
839
49. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична
химия“ за нуждите на лаборатория „Структурен
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органичен анализ“ – един. Срок на подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. (02) 872 48 17.
967
90. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висше образование 5. Технически
науки; професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност
„Динамика, якост и надеждност на машините,
уредите, апаратите и системите (нанотехнологии
и материали за приложение за космически изследвания)“, за нуждите на секция „Космическо
материалознание“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на
ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
1019
23. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия, София, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности главни асистенти по професионално направление 6.1. Растениевъдство: научна специалност „Почвознание“
за нуждите на отдел „Физика на почвата“ – един;
научна специалност „Почвознание“ за нуждите
на отдел „Химия на почвата“ – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1080,
ул. Шосе Банкя № 7.
936
10. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти за землището на гр. Горна
Оряховица, община Горна Оряховица, 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 – Велико
Търново.
876
11. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Враца, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на гр. Мездра, община Мездра,
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 – Враца.
877
12. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, 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. Нова махала,
с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово,
община Ракитово, с. Капитан Димитриево, с.
Радилово, община Пещера, които са в службата
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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 – Пазарджик.
878
50. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
комплексен проект за инвестиционна инициатива – подробен устройствен план, както следва: район „Връбница“ – СО, м. Волуяк – гарата, кв. 91,
нови УПИ ХV – „за приемно гарово здание,
трафопост, паркинг и озеленяване“, УПИ ХІ – „за
жп ареал“ и план-схема за електроснабдяване;
м. Северен парк – гробищен парк – Бакърена
фабрика, кв. 2, нови УПИ І – „за приемно гарово
здание, трафопост, паркинг“, УПИ ІІ – „за жп
ареал“, план-схема за електроснабдяване и плансхема за вертикално планиране; район „Надежда“ – СО, м. НПЗ „Илиянци-запад“, кв. 8б, нов
УПИ І – „за гарово приемно здание, трафопост
и паркинг“, изменение на улична регулация от
о.т. 89б до о.т. 87 и план-схема за електроснабдяване. Проектите са изложени в район „Връбница“ и район „Надежда“. 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 главния архитект
на Столичната община чрез район „Връбница“
и район „Надежда“.
935
3. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на
пътна връзка за ПИ № 046010 по КВС на землище
с. Изворско, община Аксаково, област Варна, с
териториален обхват: имот № 000144 по КВС на
землище гр. Аксаково – път ІІ клас, собственост
на държавата, и № 065026 по КВС на землище
с. Изворско – полски път, собственост на община
Аксаково. Проектът за подробен устройствен план
е изложен за разглеждане в Техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден
на Техническата служба е всеки вторник от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. 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 за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
889
97. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на газопровод от „Разпределителен
газопровод“ до „Автомагистрали Хемус“ – АД,
клон Ботевград, минаващо през имоти 0.45, 0.19,
0.33, 102.2, 103.2, 0.51, 19.1, 12.126, 63.12, 101.108, 109,
176. Дължината на газопроводното трасе е 1,509
км. 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, Ботевград.
997
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7. – Общинската служба по земеделие – Пещера, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка
с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ
съобщ ава на заявителите с признато право на
собственост върху земеделски земи и ползватели,
че във връзка с изработване на помощен кадастрален план на основание § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ
за местностите: Таушан баир – ПИ № 000366;
ПИ № 000369; ПИ № 000370; ПИ № 000372;
ПИ № 000373; ПИ 371001; ПИ № 371004 и ПИ
№ 000439; Ж лъчка – ПИ № 000376; Чобанов
баир – ПИ № 374003, по картата на възстановената собственост на землището на с. Козарско, ще
се извърши съвместно уточняване на границите на
земеделските земи, разположени в територията по
§ 4 ЗСПЗЗ по график, който е изложен в сградите
на ОСЗ – Пещера, ОСЗ – Пещера – офис Брацигово, общинската администрация – Брацигово, и
кметството на с. Козарско, община Брацигово, 14
дни след обнародването в „Държавен вестник“.
Бившите собственици да представят на фирмата
изпълнител решенията на ПК – Брацигово (ОСЗ),
за признато право на собственост в територията
по § 4 ЗСПЗЗ, а ползвателите – документите за
учредяване на права (заповед на кмета, удостоверения, протоколи за оценка, вносни бележки
за плащане и др.).
973
4. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: Захранващ водопровод и довеждащ колектор до
пречиствателна станци я за отпадъчни води
с. Маноле, УПИ 035073 – пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35 в землището
на с. Маноле, община „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
987
47. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план във връзка с инвестиционна инициатива на подземно кабелно ел. захранване 20 kV за ПИ № 104006, местност Мерата,
землище гр. Първомай, област Пловдив. Проектът
е изложен в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
общинската администрация – Първомай.
998
31. – Общ и н а С у н г у р л ар е на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПР (подробен
устройствен план – план за регулация) и изработен ПЗ (план за застрояване) на стопански
двор ПИ 501.1 по кадастралния план на с. Лозарево, кв. 1 и 3 по регулационния план на с.
Лозарево и кв. 55 (нов), като се създават нови
улици: с о.т. 200-201-202-203-205, с о.т. 203-204, с
о.т. 2-206-207-208-209-210, с о.т. 3-211, с о.т. 209-
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211-212-214, с о.т. 212-213 и с о.т. 214-215; в кв. 1 се
обособяват самостоятелни УПИ: I – за жилищно
строителство, ІІ – за жилищно строителство,
ІІІ – за контролно-диагностичен пункт за автомобили, и IV – за складова и производствена дейност; в кв. 3 се обособяват самостоятелни УПИ:
I – за жилищно строителство, ІІ – за жилищно
строителство, ІІІ – за жилищно строителство,
IV – за жилищно строителство, V – за жилищно
строителство, VI – за жилищно строителство,
VII – за жилищно строителство, VIII – за жилищно строителство, IX – за озеленяване, Х – за
стопански двор, XI – за бензиностанция, ХІІ – за
складова и производствена дейност, ХІІІ – за
складова и производствена дейност, XIV – за
складова и производствена дейност, XV – за
озеленяване, XVI – за складова и производствена
дейност, XVII – за складова и производствена
дейност, XVIII – за складова и производствена
дейност, XIX – за складова и производствена
дейност, и XX – за складова и производствена
дейност; в новосъздадения кв. 55 се обособяват
УПИ: I – за складова и производствена дейност,
ІІ – за складова и производствена дейност, и
ІІІ – за озеленяване с предвиденото свободно и
свързано застрояване в новообразуваните УПИ,
при запазване на съществуващите сгради като
елемент на основно застрояване. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация, дейност „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
883
59. – Община Троян на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния
и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) по
регулационния план на с. Чифлик, като квартали 3 и 4 се сливат частично и се обособява нов
квартал 40, в който се обособяват:
– нови урегулирани поземлени имоти (УПИ)
І-460, 461, 463, 464, 465, 466, 468, ІІ-467, 469, 471,
472, ІІІ-286, 459, 470, 472, ІV-284, 285, 458 и V-282,
283, 385, 455, 457, при обособена устройствена зона
за всички новообособени УПИ „Жилищна – малкоета ж но заст рояване – Ж м“ с показатели:
плътност на застрояване – до 60 %; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; застрояване – свободно;
– преномерират се парцели VІ-384 в ХІІ-384,
VІІ-388, 389 в ХІ-388, 389 и VІІІ-391 в Х-391;
– на улица с ОТ 5-4-3 се създава нова осова
точка с № 533;
съгласно заданието по чл. 125, ал. 2 ЗУТ,
съставено от възложителя.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация. Проектът
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2,
стая № 31.
999
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2. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за трасе и сервитут на съществуващ водопровод
„Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП
на външен довеждащ водопровод от водохващане
„Врисе-2“ до резервоар Плетена – ПИ № 054026,
землището на с. Плетена, община Сатовча“. Проектът е на разположение в сградата на общинската
администрация – Сатовча, ул. Т. Шопов № 37,
ет. 2, стая 7. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинската администрация – Сатовча.
884

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Румен Иванов Симеонов от София на Наредба
№ 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на
заповед за изпълнение, заявление за издаване на
заповед за изпълнение и други книжа във връзка
със заповедното производство (обн., ДВ, бр. 22 от
2008 г.; изм., бр. 52 от 2009 г.), издадена от министъра на правосъдието, по което е образувано
адм. дело № 2519/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
945
Административният съд – Варна, 2 състав,
съобщава, че в Административния съд – Варна,
е образувано адм. дело № 99/2018 г. по оспорване, предявено от прокурор при Окръжната
прокуратура – Варна, против чл. 10, 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. Долни Чифлик, приет с
Решение № 33 от 4.12.2015 г., с последно изменение прието с Решение № 436 от 30.06.2017 г.
на Общ и нск и я с ъв е т – г р. Дол н и Ч ифл и к ,
като производството по делото е насрочено за
22.03.2018 г. от 13,30 ч.
993
Административният съд – Велико Търново, на
основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест, подаден от Светлана Иванова – прокурор
в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 152 по протокол № 22 от 10.06.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Сухиндол, изм. и доп.
с Решение № 88 по протокол № 13 от 12.07.2016 г.,
за което е образувано адм. д. № 49/2018 г. по опи
са на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 9.03.2018 г.
от 9,30 ч. Заинтересованите страни могат да се
присъединят към оспорването до първото съдебно
заседание.
961
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
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протест от Донка Мачева – заместник окръжен
прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, с който се оспорва законосъобразността на чл. 12, ал. 1, т. 16 и чл. 77, ал. 5 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, за което е образувано адм.д.
№ 29/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 16.03.2018 г. от 10 ч.
991
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против разпоредбите на чл. 54, ал. 1,
т. 7 и ал. 3, изречение трето в частта му относно
чл. 104 от Закона за местните избори от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Лясковец, приет с Решение № 3 по
протокол № 3 от 26.11.2003 г., изменян и допълван, както и възможността на заинтересованите
страни да се присъединят към оспорването или
да встъпят като страна в производството на основание чл. 189, ал. 2 АПК, за което е образувано
адм. д. № 44/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 27.04.2018 г. от 9,30 ч.
992
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК обявява, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община
Бобов дол в частта по чл. 64, ал. 1, т. 7 и чл. 73,
ал. 3, т. 7 от наредбата. По протеста е образувано
адм. дело № 344/2017 г., насрочено за 7.03.2018 г.
от 10 ч.
982
Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Муса Али Кехайов, с. Кръстава, община Велинград, подадена чрез пълномощник адвокат
Дацев, против разпоредбата на чл. 69, ал. 3 от
Наредбата за управление на общинските пътища
в община Велинград. По жалбата е образувано
адм. дело № 21/2018 г. по описа на съда.
964
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че има
образувано дело по жалба на Муса Али Кехайов от
с. Кръстава, община Велинград, чрез адв. Юлиан
Любомиров Дацев против чл. 77, чл. 78, ал. 2 и
чл. 82 от Наредбата за управление на зелената
система на Велинград. По жалбата е образувано
адм. дело № 19 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за разглеждане на 7.02.2018 г. от 9,45 ч.
983
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба от Муса Али Кехайов от
с. Кръстава, община Велинград, чрез адв. Юлиан
Любомиров Дацев против разпоредбата на чл. 101
в частта относно израза „…или упълномощено
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от него длъжностно лице…“ от Наредбата за
управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община
Велинград. По протеста е образувано адм. дело
№ 20 по описа на Административния съд – Пазарджик за 2018 г., насрочено за разглеждане на
7.03.2018 г. от 9,45 ч.
984
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване по протест на Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 19, ал. 5,
чл. 23, ал. 2, чл. 43, ал. 6 – в частта „2% режийни
разноски“, чл. 63, ал. 3 – в частта „2% режийни
разноски“, чл. 115, ал. 2 – в частта „2% режийни
разноски“, чл. 41, ал. 1, чл. 47, ал. 3, чл. 131, ал. 2,
чл. 48, ал. 7 относно думата „безсрочно“ от Наредбата за общинската собственост на община Радомир, приета от Общинския съвет – гр. Радомир,
с Решение № 60 по протокол № 4 от 26.04.2013 г.
Образувано е адм. дело № 696/2017 г. по описа
на Административния съд – Перник.
963
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл.188 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 196 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Перущица, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
952
Административният съд – София-град, на
основание чл. 182, ал. 2 АПК съобщава, че е
постъпила жалба от ET „Кентон – Васил Василев“, с която се оспорва Заповед № РД-11-899 от
2.05.2017 г., издадена от изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на храните,
по което е образувано адм. д. № 777/2018 г. по
описа на Административния съд – София-град, насрочено за 5.04.2018 г. от 13,30 ч. Заинтересованите
лица могат да подадат молба за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
962
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188, връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Стоян Ангелов Станков против чл. 33, ал. 2 в частта на
текста „или определено от него длъжностно
лице“ и § 5 от Наредбата за обществения ред
при използване на пътни превозни средства и
осигуряване безопасността на движението на
територията на община Хасково, по която е
образувано адм. дело № 1306/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 21.03.2018 г. от 11 ч.
985
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на окръжен прокурор при
Окръжната прокуратура – Хасково, срещу чл. 77,
ал. 7, чл. 86, ал. 3 и 4, чл. 78, ал. 3, чл. 89, ал. 2,
изр. първо от Наредбата за общинската собстве-
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ност на община Минерални бани, по който е
образувано адм. дело № 1330/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
21.03.2018 г. от 11 ч.
986
Районният съд – Костинброд, І състав, уведомява Александру Журавлеа, с неизвестен адрес, да се яви в Районния съд – Костинброд, за
връчване на искова молба и приложенията към
нея като ответник по гр. д. № 1188/2017 г., иск
по СК, заведено от Ралица Валентинова Илиева.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
946
Районният съд – гр. Кубрат, на основание
чл. 48 ГПК, уведомява Алие Назуфова Ибрямова,
родена на 21.11.1949 г. в Република България,
с. Звънарц и, о бщ и на Ку брат, понас т оя щем
гражданин на Република Турция, с неизвестен
адрес, и Сюлбие Назифова Тахирова, родена на
5.03.1947 г. в Република България, с. Звънарци,
община Кубрат, понастоящем граж данин на
Република Турция, с неизвестен адрес, че срещу тях по искова молба на Димитър Станчев
Иванов, с постоянен/настоящ адрес в с. Звънарци, община Кубрат, област Разград, ул. Дунав
№ 7, със съдебен адрес в гр. Кубрат, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 5, ет. 1, стая 4, чрез адв. М.
Николова, АК – Разград, е заведено гр. дело
№ 770/2017 г. по описа на РС – Кубрат, с искане за съдебна делба на наследствен от Назиф
Тахиров Османов, б.ж. на с. Звънарци, община
Кубрат, починал на 1.02.1996 г. в с.с., недвижим имот – поземлен имот № 222015, с начин
на трайно ползване – нива, с площ 33,798 дка,
четвърта категория, намиращ се в землището
на с. Звънарци, община Кубрат, ЕК АТТЕ 30541,
в местността Коруклии, при граници и съседи
по п ри ложена ск и ца № к0 0989/16.11.2017 г.,
между наследниците му по закон и ищеца, като
к у пу вач на наследствените права на Ру мен
Ненов Рачев, починал на 1.10.2006 г. в с.с., от
наследството, на основание чл. 341 ГПК. Дава
възможност на посочените ответници в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ да се явят в деловодството
на Районния съд – гр. Кубрат, за да получат
преписи от исковата молба и приложенията, и
указва на същите, че ако въпреки публикацията
не се явят в съда, за да получат оставените за
тях документи, не посочат съдебен адрес и не
ангажират становище по хода на делото, ще им
бъде назначен особен представител на разноски
на ищеца по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
995
К юстен ди лск и ят районен съд п ризовава
Джагджит Сингх Сандху, роден на 17.11.1986 г. в
Пакистан, без адресна регистрация в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, като
ответник по гр. дело № 2699 по описа на съда
за 2017 г., образувано по предявени от Виолета
Валентинова Пашева с адрес Кюстендил, ул. Чайка № 7, брачен иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 от Семейния кодекс и небрачни искове с
правно основание чл. 53, чл. 56, ал. 1, чл. 59 и
чл. 143, ал. 2 от Семейния кодекс, в двуседми-
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чен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на Кюстендилския районен съд, за да получи
преписи от исковата молба и приложенията към
нея за отговор по чл. 131 ГПК. Ако въпреки публикацията Джагджит Сингх Сандху не се яви в
съда, за да получи преписи от исковата молба
и приложенията към нея, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищцата на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
965
Великотърновският окръжен съд, гражданско
отделение, на основание чл. 620, ал. 3 ТЗ призовава
кредиторите на длъжника „Строймаркет – Петър
Ночев“ – ЕООД (в несъстоятелност), със седалище
и адрес на управление Лясковец, ул. Трети март
№ 90, с ЕИК 200049113, по т.д. № 27/2016 г. по
описа на ВТОС, да се явят в съдебно заседание
на 28.02.2018 г. от 15 ч. по ч.т.д. № 241/2017 г.
по описа на ВТОС, образувано по жалба на
„Строймаркет – Петър Ночев“ – ЕООД, Лясковец,
община Велико Търново, ул. Трети март № 90, за
отмяна на решение на събрание на кредиторите
на „Нове – Петков“ – ЕООД (н), с ЕИК 200049113,
по т.д. № 27/2016 г. на ВТОС. Заседанието ще
се проведе в Окръжния съд – Велико Търново,
ул. Васил Левски № 16.
994
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-14 състав, т.д. № 3319/2017 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от събрание
на кредиторите на „Болкън Пропърти Сървисис“ – ЕАД, ЕИК 831112560, по т.д. № 2238/2014 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-3 състав, да се явят в открито съдебно заседание на 13.02.2018 г. от 9,30 ч. по т.д.
№ 3319/2017 г. по описа на Софийския градски
съд, търговско отделение, VІ-14 състав, образувано по искане на основание чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на събрание на кредиторите
на „Болкън Пропърти Сървисис“ – ЕАД, ЕИК
831112560, проведено на 27.11.2017 г. Заседанието
ще се проведе в Софийския градски съд, София,
бул. Витоша № 2.
975
Софийският градски съд разпуска на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП „Партия на либералната алтернатива и мира“ (ПЛАМ) с решение
№ 2196 от 21.11.2017 г., регистрирана с решение
от 12.06.2007 г. по ф.д. № 7416/2007 г. по описа на
Софийския градски съд, фирмено отделение, със
седалище София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2,
бл. 230, вх. А, ет. 4, ап. 12, по иск на прокурор
на Софийската градска прокуратура.
974

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
63. – Управителният съвет на Сдружение
„Българска Асоциация за Лекарствена Информация“ (БАЛИ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава и въз основа на решение от 27.01.2017 г., свиква редовно общо събрание на 30.03.2018 г. в 16 ч. на адрес: София 1612,
бул. Цар Борис ІІІ № 41, Хотел Форум Централ,
зала „Централ“, при следния дневен ред: 1. отчет
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за дейността на БАЛИ през 2017 г.; 2. приемане
на бюджет на БАЛИ за 2018 г.; 3. представяне
на основните насоки в програмата за работа
на БАЛИ през 2018 г.; 4. други предложения и
инициативи за дейността на БАЛИ през 2018 г.
Поканват се всички членове на асоциацията да
вземат участие в общото събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
адреса на БАЛИ – 1618 София, район „Красно
село“, ул. Хубча № 16, офис 2, до 28.02.2018 г. Съобщение за събитието ще намерите и на интернет
страницата на БАЛИ, www.badibg.org – направление „Assembly meetings“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава
на сдружението събранието ще се отложи с един
час и ще се проведе в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове на
сдружението да присъстват. Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва
писмено да упълномощят по един представител
(не е необходимо нотариално пълномощно) за
участие в събранието.
1025
1. – Управителният съвет на Клуб за спортна дресура „Сириус“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.04.2018 г. в 9 ч. в Националния музей
„Земята и хората“, бул. Черни връх № 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Клуба за спортна дресура „Сириус“ за 2017 г.;
2. финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане на
нови членове; 4. приемане на план за дейността
през 2018 г.; 5. 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 независимо от броя на
присъстващите членове.
1024
73. – Управителният съвет на СОПД „Поощряване и подпомагане на детск и та ланти – Вега“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.03.2018 г. в 17,30 ч. в офиса на МШ
„Илия Бърнев“ – Разград, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет
за 2017 г.; 2. приемане на план за 2018 – 2019 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
969
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“ – Варн а, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 21, т. 1, ал. 4 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 4.04.2018 г. в 17,30 ч. във Варна,
бул. Вл. Варненчик № 61, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на сдружението за
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периода 5.07.2017 г. – 4.04.2018 г.; 2. приемане на
финансовия отчет за 2017 г. и бюджета за 2018 г.
на сдружението; 3. промени в устава; 4. разни.
Регистрацията на делегатите ще започне в 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1020
1. – Читалищното настоятелство на Народно
читалище „Димо Николов – 1908“ – гр. Черноморец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
всички свои членове на общо отчетно събрание на 21.03.2018 г. в 17 ч. в гр. Черноморец в
залата на киносалона при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на читалищното настоятелство за 2017 г.; 2. приемане на
финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане на отчет
на проверителната комисия за 2017 г.; 4. приемане на бюджета на читалището за 2018 г.; 5.
приемане на нови членове; 6. прекратяване на
членство на стари членове; 7. разни. При липса
на кворум в посочения час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
970
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Обединени за Шабла“ – Шабла,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно
събрание на 28.03.2018 г. в 17,30 ч. в клуба на
сдружението, ул. Равно поле № 37, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Обединени за Шабла“ за 2017 г.; 2. отчет за
изпълнение на бюджета за 2017 г.; 3. отчет на
контролния съвет; 4. приемане на бюджета за
2018 г.; 5. приемане на годишна програма на
сдружението за 2018 г.; 6. вземане на решение за
участие в програми и проекти на ЕС и общината;
7. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
1021
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство
„Пролетна дъга“ към целодневна детска градина
№ 34 – гр. Шумен“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 19.01.2018 г. свиква годишно отчетно събрание на сдружението на 27.03.2018 г.
в 18 ч. в Шумен, ул. Софийско шосе № 2, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
на сдружението за 2017 г.; 2. финансов отчет за
2017 г.; 3. текущи въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание се намират на разположение в Шумен,
ул. Софийско шосе № 2.
1022
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