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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и
115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36,
37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г.,
бр. 19 и 58 от 2016 г. и бр. 96 и 103 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 4 се създава изречение
второ: „Имуществото – публична и частна
държавна собственост, се предоставя от държавата за изпълнението на предмета є на
дейност с решение на Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 115и се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „железопътните произшествия“ се заменят с „тежки железопътни
произшествия, произшествия“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разслед ва не т о по а л. 1 на т еж к и
железопътни произшествия се осъществява
от специализирано звено за разследване на
железопътни произшествия и инциденти в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 3. В чл. 115к се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Управителят на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия,
лицата по чл. 45, ал. 1, отговорни за поддръжката на превозните средства, и Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ предоставят на специализираното звено достъп до
всякаква информация или записи, свързани
с разследването.“
2. В ал. 8 думите „по ал. 1“ се заменят със
„за разследване“.
§ 4. В чл. 115л се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разследването на произшествия и инциденти с изключение на тези по чл. 115к, ал. 1
се осъществява от управителя на железопътната инфраструктура и/или железопътните
предприятия по процедури за разследване,
включени в техните системи за управление
на безопасността в съответствие с чл. 115д,
ал. 5, т. 5.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „поддържа регистър за
всички разследвани по реда на този закон произшествия и инциденти“ се заменят с „изготвя
годишен доклад за безопасност, който съдържа
статистически данни за общите показатели
за безопасност, свързани с железопътните
произшествия, инциденти и предпоставки за
произшествия или инциденти“.
§ 5. В чл. 115м, ал. 3 думите „по този закон“
се заменят с „от специализираното звено“.
§ 6. В чл. 116, ал. 2 след думите „от железопътните предприятия“ се поставя запетая и
се добавя „включително върху дейността по
разследването на произшествия, инциденти
и ситуации, близки до инциденти“.
§ 7. В чл. 117, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „и
с разследванията на произшествия, инциденти
и ситуации, близки до инциденти, извършвани
от управителите на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия“.
§ 8. В чл. 128, ал. 5 след думите „свързано
с“ се добавя „провеждане на разследване на
произшествия, инциденти и ситуации, близки
до инциденти, или“.
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
в т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ след думите
„съоръжения за“ се добавя „дезинфекция“ и
се поставя запетая.
Допълнителна разпоредба
§ 10. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
безопасността на железопътния транспорт
в Общността и за изменение на Директива
95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането
на железопътните предприятия и Директива
2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и
събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за
безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92
от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66,
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68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г. и бр. 58 и
85 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ветеринарномедицинската дейност в
Министерството на вътрешните работи се
осъществява от ведомствено ветеринарномедицинско звено и от служители на структури на
министерството в съответствие с този закон.“
2. В чл. 190 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Дезинфекцията и дезинсекцията по
ал. 1 на влизащите в страната подвижни
железопътни състави се извършва на ГКПП
срещу заплащане на цена в обслу ж ващи
съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква
„а“, подбуква „ее“ от допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт,
собствени или управлявани от управител на
железопътната инфраструктура, от железопътно предприятие или от други физически
или юридически лица. Дезинфекцията се
извършва по схема, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.
(4) Цената на услугата по ал. 3 се определя
от оператора на обслужващото съоръжение
съгласно методиката по чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт, съгласувано
с Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“
§ 12. Разслед ва н и я та на железоп ът н и
произшествия и инциденти, които не са завършени до влизането в сила на този закон,
се довършват по досегашния ред.
§ 13. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2 и 4, които влизат в сила
три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1412
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм.,
бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г.,
бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7
от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и
бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „Европейската общност“
се заменят с „Европейския съюз“;
б) в т. 8:
аа) в текста преди буква „а“ думите „Европейската общност“ се заменят с „Европейския съюз“;
бб) създават се букви „н“ и „о“:
„н) Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май
2001 г. относно определяне на правила за
превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 999/2001“;
о) Регламент (ЕС) 2015/786 на Комисията
от 19 май 2015 г. за определяне на критерии
за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене
на животни, предвидени в Директива 2002/32/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, L 125/10 от 21 май 2015 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 2015/786“;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието, храните
и горите с наредба определя изискванията
за директни доставки по чл. 2, параграф 2,
буква „г“ от Регламент (ЕО) № 183/2005.“
§ 2. В чл. 2, т. 2 думите „законодателството на Европейската общност“ се заменят с
„правото на Европейския съюз“.
§ 3. В чл. 4а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „общностното право“ се
заменят с „правото на Европейския съюз“.
2. Създават ал. 4 и 5:
„(4) Забранява се храненето на животните с
фуражи в нарушение на чл. 7 и приложение IV
към Регламент (ЕО) № 999/2001.
(5) Забранява се храненето на животните в
нарушение на чл. 11, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1069/2009.“
§ 4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. При етикетирането на продукти
ясно се обозначава дали те са предназначени
за фураж или за друга употреба. Предназначението за употреба, различна от фураж, не
може да бъде променяно от друг оператор
във фуражния сектор на следващ етап от
веригата.“
§ 5. В чл. 8, ал. 1, т. 6 думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“.
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§ 6. В чл. 10 думата „Общността“ се заменя
с „Европейския съюз“.
§ 7. В глава трета преди чл. 14а се създава
наименование: „Раздел I Производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане
на пазара и употреба на фуражи“.
§ 8. В чл. 14б се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „фуражи“ се заличава;
б) точка 5 се изменя така:
„5. от оператори във фуражния сектор,
които произвеждат, търгуват или употребяват
при изхранване на животни медикаментозни
фуражи или междинни продукти за производството им.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Въз основа на информацията по ал. 3
се изготвят обобщени данни за произведените количества комбинирани фуражи за
съответното тримесечие, които се публикуват на интернет страницата на Българската
агенция по безопасност на храните. Данните
не представляват официална статистическа
информация и се използват само за целите
на официалния контрол на фуражите.“
§ 9. В чл. 15 се създава ал. 5:
„(5) Одобрение от Българската агенция
по безопасност на храните се изисква и за
обекти, в които се извършва детоксикация
на несъответстващи на изискванията фуражи по отношение на нежеланите вещества,
определени с наредбата по чл. 11, ал. 3 за
максимално допустимите концентрации на
нежелани субстанции и продукти във фуражите. Методът за детоксикация се определя
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/786.“
§ 10. В чл. 15а, ал. 1 думата „ежемесечно“
се заличава, а след думите „чл. 15, ал. 2“ се
добавя „в срок до 10-о число на месеца, следващ тримесечния отчетен период“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В
заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и се
прилагат:“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 4 думата „отговаря“ се заменя с „и
дейността на оператора отговарят“;
г) в т. 6 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
2. В ал. 6 думите „ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се
заменят с „ал. 2, т. 4 и 6“.
3. В ал. 7 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
§ 12. В чл. 17, ал. 1, т. 3 накрая се добавя
„или вида и регистрационния номер на транспортното средство в случая по чл. 16, ал. 6“.
§ 13. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В
заявлението по ал. 2 се посочва номерът на
регистрационния талон на транспортното
средство и се прилагат:“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 3 се проверяват,
вк лючително чрез справка в съответни я
публичен регистър, а когато такъв не се
поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната
администрация. В случай на непълноти и/
или неточности в 7-дневен срок писмено се
уведомява заявителят и се определя срок за
отстраняването им.“
§ 14. В чл. 17в, ал. 1 накрая се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с
„ал. 3, 4 и 5“.
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В
заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и се
прилагат:“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 6 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При одобрение на обект по чл. 15,
ал. 5 към документите по ал. 2 се прилагат:
1. декларация за използвания метод за
детоксикация;
2. научна оценка от Европейския орган за
безопасност на храните за съответствие на
метода с Регламент (ЕС) 2015/786.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „по ал. 2“ се добавя „или 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
2. В ал. 15 думите „т. 2, 3 и 5“ се заменят
с „т. 2, 3, 5 и 6“, а накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с
„ал. 3, 4 и 5“.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 6:
„6. метод на детоксикаци я в съответствие с чл. 6, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 2015/786;“;
б) досегашната т. 6 става т. 7.
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3. В ал. 3 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с
„ал. 3, 4 и 5“.
§ 18. В чл. 22а, ал. 2 думите „т. 2, 3, 4 и
5“ се заменят с „т. 3 и 5“.
§ 19. В чл. 23, ал. 2 думите „т. 2, 3, 4 и 5“
се заменят с „т. 3, 4 и 5“.
§ 20. В чл. 23а се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „или до национален компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз“.
2. В ал. 4 след думите „посочени в“ се добавя
„Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на
Комисията от 3 април 2013 г. относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани
храни и фуражи в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и
на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО)
№ 641/2004 и (ЕО) № 1981/2006 на Комисията
(ОВ, L 157/1 от 8 юни 2013 г.) и“.
3. В ал. 5 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
§ 21. В чл. 23е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 ду мите „относно фу ра ж ите,
както“ и „на Европейския парламент и на
Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне
на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии (Регламент ЕО № 999/2001)“
се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Използването на преработени животински протеини се извършва съгласно
чл. 7, параграфи 1 – 3 и Приложение IV към
Регламент (ЕО) № 999/2001.“
§ 22. В глава трета след чл. 23ж се създава
раздел II с чл. 23з и 23и:
„Раздел II
Търговия с фуражи, предлагани чрез средства
за комуникация от разстояние
Чл. 23з. (1) Търговия с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва при спазване на чл. 11,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2009,
Закона за защита на потребителите, Закона
за електронната търговия и подзаконовите
актове по прилагането им.
(2) Търговия с фуражи от разстояние може
да се извършва от:
1. оператор във фуражния сектор, който е
регистриран или одобрен по реда на този закон и е вписан в регистрите по чл. 17 или 20;
2. оператор във фуражния сектор, който
е регистриран или одобрен по законодателството на дру га държава – ч ленка на
Европейския съюз, друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария.
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(3) Фуражите, предлагани чрез средства за
комуникация от разстояние, трябва да отговарят на изискванията на този закон, Регламент
(ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 183/2005
и Регламент (ЕО) № 767/2009.
(4) Официалният контрол върху търговията
с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва по реда
на Регламент (ЕО) № 882/2004 и българското
законодателство.
Чл. 23и. (1) За извършване на търговия с
фуражи от разстояние операторите във фуражния сектор подават уведомление по образец до директора на областната дирекция по
безопасност на храните по тяхното седалище.
Образецът на уведомлението се утвърждава
със заповед на изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на интернет страницата
на агенцията.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва
средството за комуникация от разстояние, което ще се използва, включително: електронен
адрес, интернет страница, телефонен номер,
пощенски адрес, и се прилагат:
1. списък, съдържащ наименованията и
регистрационните или идентификационните
номера на операторите, с които лицата по
чл. 23з, ал. 2 имат договори за търговия с
фуражи от разстояние;
2. документ за еквивалентна регистрация
съгласно съответното законодателство, телефон и адрес на електронна поща за контакт,
за операторите по чл. 23з, ал. 2, т. 2;
3. копие от договор с доставчик на средства
за комуникация от разстояние, когато търговията с фуражи от разстояние се извършва
чрез такова лице.“
§ 23. В чл. 24 думите „общностното право“
се заменят с „правото на Европейския съюз“.
§ 24. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 се създават изречения второ и
трето: „При пускане на пазара на първично
произведени фуражни суровини същите се
придружават от декларация за произход и
съответствие по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните. Образецът се публикува на интернет страницата на агенцията.“
2. В ал. 5 думата „фермерите“ се заменя с
„лицата, които ги отглеждат“.
3. В ал. 6 думите „ал. 1, 3 и 4“ се заменят
с „ал. 1, 3, 4 и 5“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Операторите във фуражния сектор
определят отговорно лице за всеки обект, в
който извършват дейност по производство,
обработка, прераработка, съхранение, транспортиране и разпространение на фуражи.“
§ 25. Създава се чл. 26в:
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„Чл. 26в. (1) Операторите във фуражния
сектор организират най-малко веднъж на
три години обучение на служителите и наетите от тях лица по въпросите на хигиената
и безопасността на фуражите, съответстващо
на дейността, която извършват.
(2) Министърът на земеделието, храните и
горите по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност
на храните със заповед утвърждава темите
за обучение за всяка от дейностите на всеки
етап от веригата. Заповедта се публикува на
интернет страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Обучението може да се организира
от операторите във фуражния сектор, включително чрез техни служители, преминали
курс на обучение за съответната дейност
или чрез висши училища и други организации, регистрирани в Националната агенция
за професионално образование и обучение
съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Обучението може да бъде
присъствено или дистанционно. Програмите
за обучение и списъкът на лицата, които ще
провеждат обучението, се съгласуват с изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните.
(4) Проведеното обучение по съответните
теми по ал. 2 се удостоверява от лицето или
организацията, извършила обучението, с документ, който се предоставя на органите за
официален контрол при изпълнение на контролните им правомощия по чл. 45.
(5) Българската агенция по безопасност
на храните ежегодно изготвя и публикува на
интернет страницата си актуална информация
по темите за обучение.“
§ 26. Създава се нов чл. 29:
„Чл. 29. Лицата, които са служители или
са наети от оператор във фуражния сектор,
осигуряват свободен достъп до обектите по
чл. 45, ал. 1, т. 1 на инспекторите, официалните ветеринарни лекари и служителите
от Българската агенция по безопасност на
храните за изпълнение на контролните им
правомощия.“
§ 27. В чл. 31, ал. 1 думата „фуражи“ се
заличава.
§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „общ
ностното право“ се заменят с „правото на
Европейския съюз“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Унищожаването на фуражи на територията на областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за
унищожаване, се извършва в присъствието на
инспектор или официален ветеринарен лекар
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от областната дирекция по безопасност на
храните и на представител на обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на
фуража или негов упълномощен представител
може да присъства на унищожаването.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За унищожаването на фуража се съставя
протокол в два екземпляра, който се подписва
от лицата, присъствали на унищожаването.
Първият екземпляр се съхранява в областната
дирекция по безопасност на храните, издала
разпореждането за унищожаване. Вторият
екземпляр се съхранява от собственика на
фуража. Копие от протокола се предоставя
на представителя на обекта, в който е унищожен фуражът.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Унищожаването на фуражи на територия на областна дирекция по безопасност
на храните, различна от тази, издала разпореждането за унищожаване, се извършва в
присъствието на инспектор или официален
ветеринарен лекар от областната дирекция по
безопасност на храните, на чиято територия
се унищожава фуражът, и на представител на
обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на фуража или негов упълномощен
представител може да присъства на унищожаването.“
5. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) За унищожаването на фуража се съставя протокол в три екземпляра, който се
подписва от лицата, присъствали на унищожаването. Първият екземпляр се съхранява
в областната дирекция по безопасност на
храните, издала разпореждането за унищожаване. Вторият екземпляр се съхранява
от областната дирекция по безопасност на
храните, на чиято територия е унищожен
фуражът. Третият екземпляр се съхранява от
собственика на фуража. Копие от протокола
се предоставя на представителя на обекта,
в който е унищожен фуражът.
(8) Протоколите по ал. 5 и 7 съдържат:
1. дата на унищожаване;
2. начин на унищожаване;
3. вид и количество на унищожения фураж;
4. наименование и местонахождение на
обекта, в който е унищожен фуражът.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
думите „по ал. 3“ се заличават.
7. Създава се ал. 10:
„(10) Разходите за унищожаване на фуража
са за сметка на собственика на фуража.“
§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „фермерите“ се заменя с „лицата“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и
при използване на фуражи за животни, които
не се отглеждат за производство на храни.“
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§ 30. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 11, ал. 3“ се добавя „или с максимално допустимите граници
за остатъчни вещества от пестициди, посочени
в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г.
относно максимално допустимите граници
на остатъчни вещества от пестициди във и
върху храни или фуражи от растителен или
животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „допустимите“ се добавя „или максимално допустимите граници
за остатъчни вещества от пестициди“;
б) в т. 2 след думите „допустимите концентрации“ се добавя „или максимално допустимите граници за остатъчни вещества
от пестициди“.
3. В ал. 5, т. 1 думата „придвижването“ се
заменя с „транспортирането“.
§ 31. В чл. 34в се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Унищожаването на фураж по чл. 34б,
ал. 8, т. 3 се извършва по реда на чл. 32,
ал. 3 – 10.“
2. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
§ 32. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За извършения официален контрол на
фуражи се съставя констативен протокол по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните. Констативният протокол се съставя
в съответствие с изискванията на чл. 9 от
Регламент (ЕО) № 882/2004.“
§ 33. В чл. 45 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „животни“ се добавя
„места за отглеждане на животни, които не
се отглеждат за производство на храни“;
б) в т. 2 след думата „включително“ се
добавя „снимков материал“.
2. В ал. 6 се създава т. 3:
„3. акт за забрана.“
3. В ал. 7 думите „Разпорежданията по
чл. 6, т. 2“ се заменят с „Актовете по ал. 6,
т. 2 и 3“.
§ 34. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „компетентна контактна
точка, обслужваща системата за бързо съобщаване по чл. 30б от Закона за храните“ се
заменят с „компетентно звено за контакт,
обслужващо Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (R ASFF) по чл. 50
от Регламент (ЕО) № 178/2002“.
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2. В ал. 2 думата „съобщаване“ се заменя
с „предупреждение за храни и фуражи“.
§ 35. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „фермерите“
се заменя с „лицата“;
б) в т. 3 думите „общностно право“ се заменят с „право на Европейския съюз“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Резултатът, получен от контролната
експертиза, е окончателен и не подлежи на
оспорване.
(4) Разходите за вземане и изследване на
пробите по ал. 2, т. 2 са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат
съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона
за Българската агенция по безопасност на
храните или ценоразписа на съответната
лаборатория, определена за извършване на
контролната експертиза.“
§ 36. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато пробите от фуражи не може да
бъдат анализирани в лабораториите по ал. 1,
изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните възлага
извършването на анализа на друга акредитирана лаборатория.“
§ 37. В чл. 50а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „общностно право“ се
заменят с „право на Европейския съюз“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разходите за изследване на пробите по
ал. 1, с изключение на пробите по мониторинг, са за сметка на оператора във фуражния
сектор и се заплащат съгласно ценоразписите
на акредитираните лаборатории, определени
да извършват анализ на проби за официален
контрол.“
§ 38. В чл. 52, ал. 4 думите „и чл. 29в“ се
заличават.
§ 39. В чл. 53 ал. 3 се изменя така:
„(3) Операторът, отговорен за въвеждане
на пратката от трета държава на територията
на Република България, уведомява за въвеждането съответния ГИП, като предоставя или
изпраща документа за въвеждане съгласно наредбата по чл. 41. Уведомяването се извършва
не по-късно от 24 часа преди пристигането
на пратката на пункта.“
§ 40. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с фуражи“ се заличават.
2. В ал. 7 думите „с фуражи“ се заличават и се създават изречения второ и трето:
„Сертификатът и документите се предоставят
в оригинал и с превод на български език.
Отговорността за достоверността на превода е на оператора, отговорен за въвеждане
на пратката на територията на Република
България.“
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3. В ал. 8 думите „с фуражи“ се заличават.
4. В ал. 9 думите „с фураж“ се заличават.
§ 41. В чл. 53в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „негов“
се добавя „упълномощен“;
б) в т. 1 след думата „пратката“ се добавя
„в държавата на произход“;
в) създава се нова т. 2:
„2. препращане на пратката до трета държава, различна от държавата на произход
на фуража, при спазване на разпоредбата на
чл. 21 от Регламент (ЕО) № 882/2004;“
г) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
2. В ал. 2 след думата „връщането“ се добавя „препращането“.
§ 42. В чл. 53д, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“.
§ 43. В чл. 53ж, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 1829/2003“ съюзът „и“ се
заменя със запетая, а след думите „Регламент
(ЕО) № 1830/2003“ се добавя „и Решение за
изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията от
22 декември 2011 г. относно спешни мерки във
връзка с неразрешен генетично модифициран
ориз в оризови продукти с произход от Китай
и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО“.
§ 44. Член 53з се изменя така:
„Чл. 53з. (1) При износ на фуражи те се
придру жават със сертификат, издаден от
инспектор или от официален ветеринарен
лекар от областната дирекция по безопасност
на храните, на чиято територия се намира
обектът, от който се изнася пратката.
(2) За издаване на сертификата по ал. 1
износителят подава заявление до директора
на областната дирекция по безопасност на
храните не по-късно от 10 дни преди датата
на износа, в което посочва:
1. държавата, за която е предназначена
пратката;
2. вида и количеството на фуражите;
3. регистрационния или идентификационния номер и наименованието на обекта, от
който се изнася пратката;
4. допълнителни изисквания към фуража,
ако такива са предвидени в държавата, за
която се извършва износът.
(3) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец на третата държава, за която се изнася
пратката, а когато няма такъв – по образец,
утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност
на храните.
(4) Сертификатът по ал. 1 се издава след
извършване на съответните проверки, пол у чаване на резултатите от лабораторни
изследвания, когато са взети проби, и след
натоварването на пратката. Сертификатът
се издава от инспектора или официалния
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ветеринарен лекар и върху него се поставя
печатът на съответната областна дирекция по
безопасност на храните, съответно щемпелът
на официалния ветеринарен лекар.
(5) Когато се изисква сертификатът по ал. 1
да съдържа данни за качествения състав или
пълноценността на фуражите, инспекторът или
официалният ветеринарен лекар взема проба
и я изпраща за изследване в лаборатория по
чл. 49, ал. 1 или 2.
(6) Инспекторът или официалният ветеринарен лекар, контролиращ обекта, от който
се изнася пратката, присъства при нейното
товарене.
(7) Вредите, причинени от непълна или
невярна информация по ал. 2, са за сметка
на износителя.
(8) Ръководителят на лаборатория по ал. 5
изпраща:
1. оригинал на протокола от изпитване или
анализ до директора на съответната областна
дирекция по безопасност на храните;
2. копие от протокола от изпитване или
анализ до инспектора или официалния ветеринарен лекар, взел пробата.“
§ 45. Член 53и се изменя така:
„Чл. 53и. (1) Когато в сертификата по чл. 53з,
ал. 1 се изисква вписване на данни по чл. 53з,
ал. 2, т. 4, различни от тези по чл. 53з, ал. 5,
които се удостоверят с протокол от изпитване
или анализ, инспекторът или официалният
ветеринарен лекар взема проба от фуражите
и я изпраща за изследване в лаборатория по
чл. 49, ал. 1 или 2.
(2) Ръководителят на лаборатория по ал. 1
изпраща:
1. оригинал на протокола от изпитване или
анализ до директора на съответната областната
дирекция по безопасност на храните;
2. копие от протокола от изпитване или
анализ до инспектора или официалния ветеринарен лекар, взел пробата.“
§ 46. В чл. 53к думите „ал. 7“ се заменят
с „ал. 8“.
§ 47. В чл. 53л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
2. В ал. 2 след думата „лекар“ се добавя
„или инспекторът“, а думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
§ 48. В чл. 53м думите „ал. 7“ се заменят
с „ал. 8“.
§ 49. В чл. 54, т. 2 думата „Общността“ се
заменя с „Европейския съюз“.
§ 50. В чл. 55а, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път“.
§ 51. В чл. 55б, ал. 5 накрая се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път“.
§ 52. В чл. 55е, т. 6 изречение второ се
заличава.
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§ 53. В чл. 57а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 3“ се добавя „и 5“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 4а, ал. 4, се наказва с глоба от
10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение
глобата е от 15 000 до 30 000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или от едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно
нарушение санкцията е от 30 000 до 45 000 лв.“
§ 54. В чл. 60 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7а, се наказва с глоба в размер
от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение
глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение
санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.“
§ 55. В чл. 66, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3, 4 или 5“.
§ 56. Създава се чл. 66г:
„Чл. 66г. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23и, се наказва
с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение глобата е в размер от
3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение санкцията е в размер от 5000 до
10 000 лв.“
§ 57. В чл. 68 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Физическо лице, което не изпълни
разпореждане или акт за забрана на органите
на официалния контрол по този закон, ако не
подлежи на по-тежко наказание, се наказва
с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при
повторно нарушение глобата е в размер от
3000 до 5000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение
санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“
§ 58. Създава се нов чл. 70:
„Чл. 70. (1) Физическо лице, което не заплати разходите по чл. 50а, ал. 4, когато не
подлежи на по-тежко наказание, се наказва
с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение глобата е в размер от
3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение
санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“
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§ 59. Създава се чл. 71а:
„Чл. 71а. (1) Физическо лице, което наруши
разпоредбата на чл. 26в, ал. 1, се наказва с
глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500
до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 500 до 1500 лв., а при повторно
нарушение санкцията е в размер от 1500 до
3000 лв.“
§ 60. Създава се чл. 72а:
„Чл. 72а. (1) Физическо лице, което наруши
разпоредбата на чл. 29, се наказва с глоба в
размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно
нарушение глобата е в размер от 3000 до
5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение санкцията е в размер от 5000 до
10 000 лв.“
§ 61. В чл. 77б, ал. 1 думите „ал. 1, 3 или
5“ се заменят с „ал. 1, 3, 5 или 6“.
§ 62. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 17:
„17. „Пратка“ е количество фураж от една и
съща категория или с едно и също описание,
вписано в един и същ документ, транспортирано с едни и същи транспортни средства.“
Заключителни разпоредби
§ 63. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92
от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66,
68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г. и бр. 58 и
85 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 47, ал. 6 думите „обнародват в
„Държавен вестник“ се заменят с „публикуват на интернет страницата на Българската
агенция по безопасност на храните“.
2. В чл. 118, ал. 4 думите „обнародва в
„Държавен вестник“ се заменят с „публикува на интернет страницата на Българската
агенция по безопасност на храните“.
3. В чл. 126 се създава ал. 5:
„(5) Мерките, наложени по ал. 1, се отменят
със заповед на компетентния орган, когато
необходимостта от прилагането им отпадне.“
4. В чл. 133:
а) създава се ал. 1:
„(1) Общинските съвети определят с наредба
обема на животновъдната дейност и местата
за отглеждане на селскостопански животни
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по смисъла на Закона за животновъдството
на територията на съответната община.“;
б) досегашният текст става ал. 2 и в нея
се създава т. 9:
„9. осъществяват контрол за спазване на
наредбата по ал. 1.“
5. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. Когато връщането на пратката по
чл. 193, ал. 1, т. 2 е невъзможно, се прилагат
изискванията на чл. 219а и 219б.“
6. Член 195 се отменя.
7. В чл. 207:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 4:
„(2) Когато при проверките ветеринарният
лекар установи нарушения на изискванията
по ал. 1, той не допуска транзитното преминаване и връща пратката обратно.
(3) В случаите по ал. 2, когато връщането
е невъзможно, с разпореждане на официалния
ветеринарен лекар на ГИВП животните се
отнемат в полза на държавата и се насочват за:
1. продажба на търг – в случаите, когато
в сертификата, придру жаващ пратката, е
посочено, че животните са предназначени за
разплод или за производство, като с приходите се покриват разходите до продажбата им;
2. клане – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че
животните са предназначени за клане.
(4) В случаите по ал. 3 се прилагат изискванията на чл. 219а, ал. 3 – 6.“
8. В чл. 219, ал. 2 думите „обнародват в
„Държавен вестник“ се заменят с „публикуват на интернет страницата на Българската
агенция по безопасност на храните“.
9. В глава осма се създават чл. 219а – 219г:
„Чл. 219а. (1) Когато трета страна-получател
откаже приемане на пратка с животни със
страна на произход от Европейския съюз при
благоприятна епизоотична обстановка, Българската агенция по безопасност на храните
уведомява компетентния орган на съответната държава членка, издала сертификата,
придружаващ пратката, и след получаване
на съгласие от този орган официалният ветеринарен лекар на ГИВП с разпореждане
връща пратката. Разходите за връщането на
пратката са за сметка на лицето, отговорно
за пратката.
(2) Когато връщането на пратката по ал. 1
е невъзможно поради неблагоприятна епизоотична обстановка или поради несъгласие на
компетентния орган на държавата членка, издала сертификата, да приеме пратката, когато
пратката не представлява опасност за живота
и/или здравето на хората, и/или животните,
с разпореждане на официалния ветеринарен
лекар на ГИВП животните се отнемат в полза
на държавата и се насочват за:
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1. продажба на търг – в случаите, когато
в сертификата, придружаващ пратката, е
посочено, че животните са предназначени за
разплод или за производство, като с приходите се покриват разходите до продажбата им;
2. клане – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че
животните са предназначени за клане.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 търгът се
провежда при условия и по ред, определени
в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 официалният
ветеринарен лекар, издал разпореждането, незабавно информира Централното управление
на БАБХ, което определя кланицата. Клането
се организира от директора на ОДБХ, на чиято
територия се намира кланицата.
(5) Добитите суровини при клането по
ал. 2, т. 2, когато са годни за консумация
от хора, се предоставят на лица, получили
разрешение за оператор на хранителна банка
или на специализирани институции, предоставящи социални услуги по Закона за социално
подпомагане. Разходите за транспортирането, престоя и клането на животните, както
и за съхранението на добитите продукти се
заплащат от лицата или специализираните
институции, на които са предоставени.
(6) Добитите суровини при клането по
ал. 2, т. 2, когато не са годни за консумация от
хора, се предоставят за друга реализация или
унищожаване по разпореждане на директора
на съответната ОДБХ, в което се посочват
условията за реализацията или унищожаването. Разходите за унищожаването са за сметка
на лицето, отговорно за пратката.
Чл. 219б. (1) Когато трета страна-получател
откаже приемане на пратка с животни със
страна на произход от Европейския съюз и
пратката представлява опасност за живота и/
или здравето на хората, и/или на животните,
поради наличие на обстоятелство по чл. 179,
ал. 3, официалният ветеринарен лекар на
ГИВП издава разпореждане за евтаназия на
животните при спазване на изискванията за
хуманно отношение към животните. Евтаназията и унищожаването са за сметка на
лицето, отговорно за пратката.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ
незабавно уведомява за предприетите мерки
по ал. 1:
1. граничните инспекционни ветеринарни пунктове на територията на Република
България;
2. граничните инспекционни пунктове на
територията на другите държави – членки на
Европейския съюз;
3. Европейската комисия;
4. страната на произход на пратката.
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Чл. 219в. (1) Когато при внос, износ или
транзитно преминаване на пратки с животни
при проверките на ГИВП в Република България се установи нарушаване на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1/2005, официалният
ветеринарен лекар с разпореждане налага една
от мерките по чл. 23 от същия регламент, като
разходите за изпълнението є са за сметка на
лицето, отговорно за пратката.
(2) Когато за изпълнение на мярка по ал. 1 е
необходимо временно животните да престоят, в
разпореждането се посочва най-близкият пункт
за почивка, разполагащ със свободен капацитет
за престой на животните, като разходите са
за сметка на лицето, отговорно за пратката.
(3) Когато в случаите на ал. 1 се наложи
мярка по чл. 23, параграф 2, буква „г“ от
Регламент (ЕО) № 1/2005, се прилагат изискванията на чл. 219а и 219б.
(4) Официалният ветеринарен лекар на
ГИВП издава разпореждане за умъртвяване
или евтаназия на животните, когато:
1. пратката с животни по ал. 1 представлява
опасност за здравето и/или живота на хората,
и/или животните, и/или
2. се констатира наличие на обстоятелство
по чл. 179, ал. 3, и/или
3. няма никакъв друг начин за отстраняване
на нарушенията на изискванията за хуманно
отношение към животните.
(5) Умъртвяването или евтаназията се
извършват при спазване на изискванията за
хуманно отношение към животните, като
разходите са за сметка на лицето, отговорно
за пратката.
Чл. 219г. При наложена мярка по чл. 207,
ал. 2 и 3, чл. 219а, ал. 1 и 2, чл. 219б, ал. 1 и
чл. 219в, ал. 1 и 4 по отношение на несъюзни
стоки органите на БАБХ писмено уведомяват
митническите органи, които вземат решение
за отнемане, унищожаване или продажба в
съответствие с разпоредбите на дял V, глава 4 „Разпореждане със стоки“ от Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L
269/1 от 10 октомври 2013 г.) и Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от
24 ноември 2015 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на някои разпоредби
на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558
от 29 декември 2015 г.).“
10. В чл. 285 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Когато изследванията по ал. 2, т. 2 не
могат да бъдат извършени в лаборатория на
БАБХ, в срок до 45 дни от подаване на заявлението по чл. 279 изпълнителният директор
на БАБХ писмено уведомява заявителя и
изпраща мострите за извършване на изследвания в официална лаборатория за контрол
на ВМП на територията на Европейския съюз.
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(9) Разходите за изпращане на мострите и
извършването на изследванията по ал. 8 са
за сметка на заявителя.“
11. Създава се чл. 425а:
„Чл. 425а. (1) Който при транспортиране
на животни и при поискване от официален
ветеринарен лекар не представи изискуеми
документи по чл. 4, чл. 5, параграф 4 или
чл. 6, параграфи 1, 5 и 8 от Регламент (ЕО)
№ 1/2005, се наказва с глоба в размер на
200 лв. За наложената глоба се издава фиш
на мястото на нарушението от официалния
ветеринарен лекар, установил нарушението.
Образецът на бланката на фиша се утвърждава
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните и указанията в нея са на български и английски език.
На лице, което оспорва извършеното от него
нарушение или откаже да подпише фиша, се
съставя акт за установяване на административно нарушение.
(2) Физическо лице, което транспортира
животни в нарушение на изискванията, посочени в чл. 4 – 11 от Регламент (ЕО) № 1/2005,
се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено от юридическо лице или от едноличен
търговец, се налага имуществена санкция от
5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.“
§ 64. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,
75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.;
попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от
2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102
от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г.,
бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 1 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. Член 29в се отменя.
2. В чл. 101 думите „29в“ се заменят с
„чл. 9, параграф 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на правилата за прилагане на
системата на лицензии за внос и износ и за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на правилата за освобождаване и
задържане на обезпечения, внесени във връзка
с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО)
№ 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007
и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на
регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005,
(ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (OB, L 206/1 от 30 юли 2016 г.)“.
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§ 65. В Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (oбн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от
2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г.,
бр. 19 от 2016 г. и бр. 58 и 85 от 2017 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 376/2008
на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне
на общи подробни правила за прилагане на
режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ, L 114/3 от 26 април
2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 376/2008“ и регламентите, свързани с неговото“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС)
2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на правилата за прилагане на
системата на лицензии за внос и износ и за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на правилата за освобождаване и
задържане на обезпечения, внесени във връзка
с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003,
(ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО)
№ 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията
и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98,
(ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО)
№ 507/2008 на Комисията (OB, L 206/1 от 30
юли 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) 2016/1237“, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от
18 май 2016 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на системата за лицензии за внос
и износ (OB, L 206/44 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/1239“ и регламентите по тяхното“;
б ) в а л . 2 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 376/2008“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/1239“.
2 . В ч л. 10 д у м и т е „Регл а мен т (ЕО)
№ 376/2008 и регламентите, свързани с неговото“ се заменят с „Делегиран регламент
(ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1239 и регламентите по тяхното“.
§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 39
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 държавните
такси, приет от 44-то Народно събрание на
8 февруари 2018 г.
Издаден в София на 15 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за държавните такси
(обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от
1959 г., бр. 21 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 53 от
1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21
от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г.,
бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от
1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г.,
бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63
и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24,
36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и
33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от
2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г. и бр. 85 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 5, буква „о“ думата „инвалидите“
се заменя с „лицата с увреждания“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за висшето образование (обн.,
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г.,
бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113
от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г.,
бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г.,
бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108
от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от
2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50,
56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г.,
бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от
2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79
от 2015 г. и бр. 17 и 98 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 68, ал. 3, т. 2 думата „инвалиди“
се заменя с „лица“.
2. В чл. 70, ал. 2 думите „слепи, глухи,
инвалиди“ се заменят с „хора със сензорни
увреждания и други“.
§ 3. В Закона за здравното осигу ряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и
153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от
1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,
бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49,
70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34,
59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.;
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Решение № 3 на Констит уционния съд от
2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46,
53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и
110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от
2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97,
98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от
2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г.,
бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18,
35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61,
72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от
2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и
103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 40, ал. 2
думата „инвалидите“ се заменя с „лицата
с увреж дания“.
§ 4. В Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96
от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88
от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г.,
бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17
и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г. и бр. 96
и 103 от 2017 г.) в чл. 52 думата „инвалиди“
се заменя с „хора с увреждания“.
§ 5. В Закона за защита на животните
(обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от
2009 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 34 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 35,
ал. 4 думата „инвалиди“ се заменя с „лица с
увреждания“.
§ 6. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.,
бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от
2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60
от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от
2017 г.) в чл. 28, ал. 3 думата „Инвалидите“
се заменя с „Лицата с увреждания“.
§ 7. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92
от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66,
68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от
2017 г.) в чл. 175, ал. 2, т. 1 думата „инвалиди“
се заменя с „лица с увреждания“.
§ 8. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51,
53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и
102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г.,
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бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48
от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм.,
бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68
от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19,
37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50,
81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58,
77 и 97 от 2017 г. и бр. 2 и 7 от 2018 г.) в
приложението към чл. 99а, ал. 1, т. 2 думата
„инвалид“ се заменя с „лице с увреждания“.
§ 9. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92
от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г.
и бр.98 от 2014 г.) в приложението към чл. 3,
ал. 2, в колона 6 на ред „ГРУПА ЦЕНТРАЛНИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“ думата „инвалиди“
се заменя с „лица с увреждания“.
§ 10. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и
105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100,
109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102
и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95,
99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59,
88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от
2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7,
21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г.,
бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г.,
бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14,
22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62,
95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 70а, ал. 2:
а) в т. 5 думата „инвалид“ се заменя със
„с трайно увреждане“;
б) в т. 6 думата „инвалиди“ се заменя с
„лица“.
2. В чл. 74, ал. 3 думите „Инвалидите по
рождение и инвалидите с придобита инвалидност“ се заменят с „Лицата с вродени и
лицата с придобити трайни увреждания“.
3. В чл. 83, ал. 1 думата „инвалид“ се заменя с „лице с трайно увреждане“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 40
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 социално
подпомагане, приет от 44-то Народно събрание
на 8 февруари 2018 г.
Издаден в София на 15 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45
и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г.,
бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14,
41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и
51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 18б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За вписване в регистъра по чл. 18,
ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 подават
до изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане заявление и описание
на социалната услуга по утвърдени от него
образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ. Агенцията за
социално подпомагане извършва служебна
проверка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър
БУЛСТАТ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При подаване на заявление за регистрация на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги посочват
единен идентификационен код или код по
БУЛСТАТ.“
3. В ал. 6:
а) точка 2 се изменя така:
„2. единен идентификационен код или код
по БУЛСТАТ;“
б) в т. 3 думите „по съдебна, съответно
търговска регистрация“ се заличават.
§ 2. В чл. 18в ал. 9 се отменя.
§ 3. В чл. 18д, ал. 1, т. 2 думите „на физическото лице, регистрирано по Търговския
закон“ се заменят с „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
Заключителна разпоредба
§ 4. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
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2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30,
38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59
и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и
40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79
от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 и 103 от
2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 43б, ал. 3, т. 2 думата „БУЛСТАТ“
се заменя с „код по БУЛСТАТ“.
2. В чл. 43в:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За получаване на лиценз лицата по
чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално
подпомагане подават до председател я на
Държавната агенция за закрила на детето
заявление и описание на социалната услуга
по утвърдени от него образци и посочват
единен идентификационен код или код по
БУЛСТАТ.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Към заявлението по ал. 2 лицата по
чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят легализиран превод на
български език на:
1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
2. декларация, че кандидатът не е обявен
в несъстоятелност, не е в производство за
обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
3. сви де т елс т во за с ъд и мос т на ч у ждите граждани, а за чуждите юридически
лица – свидетелства за съдимост на членовете
на управителните им органи.“
3. В чл. 43ж:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на
социални услуги за деца подават заявление
по образец, у твърден от председателя на
Държавната агенция за закрила на детето,
а ако са лица по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане, прилагат и
документите по чл. 43в, ал. 4 не по-късно
от един месец преди датата на изтичане на
срока на лиценза.“;
б) алинея 3 се отменя.
4. В чл. 43з, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. не изпълни задълженията по чл. 43д,
ал. 8 и чл. 43е, ал. 4;“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1410
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УКАЗ № 41
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 защита на класифицираната информация,
приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г.
Издаден в София на 15 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на класифицираната информация
(обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 5 и 31
от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и
82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48
и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52
и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61
и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от
2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97
и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 113 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Когато няма влязъл в сила международен договор за защита на класифицирана информация с друга държава или международна
организация, Република България предоставя
или обменя класифицирана информация с
тях само в случаи, свързани със защита на
националната є сигурност.
(4) Алинея 3 се прилага за класифицирана
информация на Република България с ниво
на класификация за сигурност „За служебно
ползване“, „Поверително“ и „Секретно“.
(5) Алинея 3 не се прилага спрямо чуждестранна класифицирана информация, предоставена на Република България от друга
държава или международна организация.
(6) Предоставянето или обменът по ал. 3 се
извършва само при наличие на предварително
писмено уверение от съответната държава
или международна организация, че законодателството и изградената система за защита
на класифицирана информация осигуряват на
предоставяната класифицирана информация
същата или по-висока степен на защита от
предвидената в този закон, включително и
съответната отговорност при нарушаване на
правилата за нейната защита.
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(7) Писменото уверение по ал. 6 се предоставя от съответния компетентен орган по
сигурността на другата държава или международната организация.“
§ 2. В чл. 114 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Решението за предоставяне или обмен
на класифицирана информация по чл. 113,
ал. 3 се взема от ДКСИ за всеки конкретен
случай въз основа на предварително писмено
мотивирано становище от организационната
единица, която предоставя информацията.
(3) В мотивираното становище по ал. 2
задължително се посочва държавата или международната организация, на която се налага
предоставяне на класифицирана информация,
необходимост та и конкретните интереси,
свързани с националната сигурност, които се
налага да бъдат защитени, както и нивото на
класификация за сигурност на информацията.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1326

УКАЗ № 42
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от 44-то Народно
събрание на 9 февруари 2018 г.
Издаден в София на 15 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за обществените
поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм.,
бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г.
и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 20:
„20. при закупуване от лечебни заведения
за болнична помощ на лекарствени продукти,
включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1413

УКАЗ № 45
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за посевния и посадъчния материал, приет от
44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.,
повторно приет на 15 февруари 2018 г.
Издаден в София на 19 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
посевния и посадъчния материал (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 27 от 2005 г., бр. 30
и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25
и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от
2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 10 думите „одобрените по
чл. 7, ал. 1 лаборатории“ се заменят с „лабораториите, получили разрешение по чл. 7, ал. 1“.
§ 2. В чл. 5, т. 3 думите „одобрените по чл. 8
лаборатории“ се заменят с „лабораториите,
получили разрешение по чл. 8“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „заявление“ се добавя
„по образец“ и се създава изречение второ:
„Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато се установят несъответствия
или непълноти в представената в заявлението информация, кандидатът се уведомява
за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от
10 работни дни.“
3. Алинея 11 се изменя така:
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„(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа
на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените
разрешения по ал. 1.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „одобрени“ се заменя с
„получили разрешение“.
2. В ал. 2 думите „се одобряват“ се заменят
с „получават разрешение“.
§ 5. В чл. 8 думата „одобрени“ се заменя
с „получили разрешение“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „се одобряват“ се заменят с „получават разрешение“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За получаване на разрешение по чл. 7,
ал. 1 и чл. 8 се подава заявление по образец до
министъра на земеделието, храните и горите.
Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор.“
§ 7. В чл. 10 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) В 7-дневен срок от извършването на
проверката и определянето на резултатите
от лабораторните тестове ИАСАС, съответно
БАБХ, изпраща предложение до министъра
на земеделието, храните и горите за издаване
на разрешение за работа на лабораториите по
чл. 7, ал. 1 и чл. 8. Министърът на земеде
лието, храните и горите издава разрешение
за работа на лабораторията в 7-дневен срок
от получаването на предложението.
(4) Министерството на земеделието, храните
и горите поддържа на интернет страницата
си публичен национален електронен регистър
на лабораториите, получили разрешение за
работа по ал. 3.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „одобрените лаборатории“
се заменят с „лабораториите по ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „одобрените лаборатории“ се заменят с „лабораториите по ал. 1“, а
накрая се поставя запетая и се добавя „който
не може да е по-кратък от 10 дни“.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 думите „списък Б и списък-приложение“ се заменят с „и списък Б“.
§ 10. Член 15 се отменя.
§ 11. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава
резултати от сортоизпитване за различимост,
хомогенност и стабилност, извършено в друга
държава – членка на Европейския съюз, когато
при извършването му са спазени изискванията
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ДЪРЖАВЕН

на Директива 2003/90/ЕО на Комисията от
6 октомври 2003 г. относно установяването на
мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които
следва да бъдат обхванати от изследването, и
минималните условия за изследване на някои
сортове земеделски растителни видове.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производство на посевен и посадъчен
материал могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на
наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане
на земеделските производители и сключили
договор с притежателя на сертификат, когато
сортът е защитен.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа
на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които
търгуват с посевен и/или посадъчен материал.
(5) Редът за регистрация по ал. 4 се определя с наредба на министъра на земеделието,
храните и горите.“
4. В ал. 6 думите „за издаване на разрешение по ал. 1 и“ се заличават.
§ 13. В чл. 29, ал. 3, т. 1 думата „разрешението“ се заменя с „копие на договора“.
§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 5 думите „сертификата и“ се заменят със „сертификата“.
§ 15. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „одобрена по чл. 7, ал. 1
лаборатория“ се заменят с „лаборатория, получила разрешение по чл. 7, ал. 1“ и думите
„одобрена по чл. 8 лаборатория“ се заменят с
„лаборатория, получила разрешение по чл. 8“.
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
3. В ал. 7 думите „ал. 2 – 6“ се заменят с
„ал. 2, 3 и 4“.
§ 16. Член 35 се отменя.
§ 17. В чл. 42 ал. 8 се отменя.
§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 7, изречение първо думите „сертификат по образец, утвърден“ се заменят с
„официални етикети и сертификат по образци,
утвърдени“, а изречение второ се заличава.
2. Алинея 8 се отменя.
§ 19. В чл. 48, ал. 1, т. 3 думите „одобрени
по чл. 8 лаборатории“ се заменят с „лаборатории, получили разрешение по чл. 8“.
§ 20. В чл. 49 се правят следните изменения:
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1. В ал. 7, изречение първо думите „сертификат по образец, утвърден“ се заменят с
„официални етикети и сертификат по образци,
утвърдени“, а изречение второ се заличава.
2. Алинея 8 се отменя.
§ 21. В чл. 62, ал. 1 думите „производител,
заготовител и“ се заличават.
§ 22. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кой то произвеж да посевен и/и ли
посадъчен материал в нарушение на чл. 28,
ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.“
§ 23. В чл. 71, ал. 1 думите „чл. 28, ал. 3“
се заменят с „чл. 28, ал. 4“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. В Закона за виното и спиртните
напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и
61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път“.
2. В чл. 33, ал. 1 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
3. В чл. 134, т. 7 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
4. В чл. 139 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на обстоятелствата по
чл. 134 в 14-дневен срок от настъпването
им производителят подава до министъра на
икономиката заявление за вписване на промяната. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както
и документ за платена такса за разглеждане
на заявлението съгласно тарифата за таксите, които се събират от Министерството
на икономиката по Закона за държавните
такси, когато плащането не е извършено по
електронен път.“
5. В чл. 155, ал. 3 т. 12 се изменя така:
„12. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите съгласно тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката по Закона
за държавните такси, когато плащането не е
извършено по електронен път.“
6. В чл. 162 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
§ 25. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100
от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и
бр. 13, 58 и 103 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 55, ал. 3 т. 3 се отменя.
2. В чл. 62, ал. 3 т. 3 се отменя.
3. В чл. 70, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „съгласувана от съответната регионална
дирекция по горите“ се заличават.
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4. В чл. 75, ал. 2, т. 1 думите „съгласувана
от съответната регионална дирекция по горите
по местонахождение на имота“ се заличават.
5. В чл. 77, ал. 1, т. 2 думите „съгласувана
от съответната регионална дирекция по горите
по местонахождение на имота“ се заличават.
6. В чл. 224 ал. 3 се изменя така:
„(3) В заявлението по ал. 2 се посочва
единен идентификационен код на заявителя
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и
към него се прилага списък на членовете на
браншовата организация.“
7. В чл. 231, ал. 1 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
8. В чл. 237, ал. 1:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 6 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
9. В чл. 243, ал. 1, т. 8 накрая се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път“.
§ 26. В Закона за защита на растенията
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от
2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „публични регистри“ се заменят с „на интернет
страницата си публичен национален електронен регистър“;
б) aлинеи 2, 3 и 4 се отменят;
в) aлинея 5 се изменя така:
„(5) Съдържанието и редът за воденето на
регистъра по ал. 1 се определят в наредба на
министъра на земеделието, храните и горите.“
2. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „т. 9“ се
заличават.
3. В чл. 12, ал. 1 думите „т. 10“ се заличават.
4. В чл. 23, ал. 5 думите „т. 11“ се заличават.
5. В чл. 32, ал. 3, т. 3 думите „т. 11“ се
заличават.
6. В чл. 43, ал. 2 думите „т. 7“ се заличават.
7. В чл. 55, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
8. В чл. 61, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
9. В чл. 62, ал. 5 думите „т. 1“ се заличават.
10. В чл. 65, ал. 6 думите „т. 1“ се заличават.
11. В чл. 67, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
12. В чл. 68, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
13. В чл. 70, ал. 1 думите „т. 3“ се заличават.
14. В чл. 75, ал. 5 думите „т. 3“ се заличават.
15. В чл. 76, ал. 1 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
16. В чл. 84, ал. 2 се създава изречение
трето: „Професионалните потребители на
продукти за растителна защита трябва да
имат най-малко средно образование.“
17. В чл. 87, ал. 3 думите „т. 13“ се заличават.
18. В чл. 94, ал. 4 думите „т. 4“ се заличават.
19. В чл. 95, ал. 1 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
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20. В чл. 96, ал. 3 думите „т. 2“ се заличават.
21. В чл. 97, ал. 1 думите „т. 5“ се заличават.
22. В чл. 102, ал. 2 и 3 думите „т. 4 или 5“
се заличават.
23. В чл. 110, ал. 5 думите „т. 8“ се заличават.
24. В чл. 116:
а) в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 9“
се заличават;
в) в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
25. В чл. 117:
а) в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 9“
се заличават;
в) в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
26. В чл. 118:
а) в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1
лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по постоянен
адрес или на чиято територия са установени,
уведомление по образец, към което прилагат заверено копие от диплома за висше
образование в областта на аграрните науки
с професионално направление „Растителна
защита“ или „Растениевъдство“ на консултанта и договор с него. В ОДБХ служебно се
извършва справка за издадения сертификат
по чл. 83 на консултанта.“;
в) в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
27. В чл. 119, ал. 1 и 2 думите „т. 9“ се
заличават.
28. В чл. 127, ал. 1 думите „т. 15“ се заличават.
29. В чл. 128:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „т. 15“
се заличават;
б) в ал. 2 думите „т. 15“ се заличават;
в) в ал. 6 думите „т. 15“ се заличават.
30. В чл. 129 думите „т. 15“ се заличават.
31. В чл. 133, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път“.
32. В чл. 134, ал. 5 думите „т. 14“ се заличават.
33. В чл. 135:
а) в ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
б) в ал. 5 думите „т. 14“ се заличават.
34. В чл. 136, ал. 4 думите „т. 14“ се заличават.
35. В чл. 145, ал. 1 думите „т. 9“ се заличават.
§ 27. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.,
бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от
2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от
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2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 от
2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 5 се създава изречение второ:
„Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор.“
2. В чл. 9, ал. 21 думите „с документ от
съответния компетентен орган“ се заменят
със „служебно чрез справка в съответния
публичен регистър, а когато такъв не се
поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната
администрация“.
3. В чл. 23, ал. 7 думата „води“ се заменя
с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
4. В чл. 36а, ал. 4 думите „с документ от
съответния компетентен орган“ се заменят със
„служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа,
информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация“.
5. В чл. 36г, ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. копие от документ за съдебна регистрация или ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел;“
б) точка 4 се отменя.
§ 28. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп.,
бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112
от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и
64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и
103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от
2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от
2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 58 и 96 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, ал. 3 думите „собственикът и/
или инвеститорът на обекта“ се заменят със
„заинтересованите лица“.
2. В чл. 18 думите „Собствениците на
земеделска земя“ се заменят със „Заинтересованите лица“.
3. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „строителните граници на
населените места и селищните образувания“
се заменят с „границите на урбанизираните
територии“;
б) в ал. 2 думите „строителните граници
на населените места“ се заменят с „границите
на урбанизираните територии“.
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4. В чл. 20а, ал. 1 думите „строителните
граници на населените места“ се заменят с
„границите на урбанизираните територии или
за създаване на нови урбанизирани територии“.
5. В чл. 21:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За всеки обект, който се предлага да
бъде изграден или разширен върху земеделски
земи, се определя необходимата площадка
със скица на имота или скица-проект, когато
площадката е за част от имота, с посочени
граници и площ, определени с геодезическите
координати на определящите ги точки, а за
линейните обекти на техническата инфраструктура – трасе с предварителен проект по
чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на
територията. За определянето на площадките
и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната
среда и по чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие.“;
б) в ал. 5 думите „с предварителен проект
за подробен устройствен план“ се заменят със
„със скица на имота или скица-проект, когато
площадката е за част от имота, с посочени
граници и площ, определени с геодезическите
координати на определящите ги точки“.
6. В чл. 23:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски
земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или
в урбанизираните територии на населените
места след границите на зона „А“ по Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в
случаите по чл. 17а от същия закон.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие утвърждаването на площадки и/
или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите
на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие се разрешават
след писмено становище на министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице, удостоверяващо, че
в имота не попадат пясъчни дюни.“
7. В чл. 24:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или
трасе заинтересованото лице може да поиска
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разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство
на територията.“;
б) в ал. 2 думите „собственикът на земята
или инвеститорът на обекта или лицето, което
има право да строи в чужд имот“ се заменят
със „заинтересованото лице“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Решението по ал. 2 влиза в сила след
заплащане на такса по чл. 30, ал. 1 или 2,
освен в случаите по чл. 30, ал. 3 и 4.“;
г) в ал. 8 думите „държавната такса по
чл. 30“ се заменят с „такса по чл. 30, ал. 1
или 2“;
д) създава се ал. 9:
„(9) В случаите по ал. 7 в 14-дневен срок
от влизането в сила на подробния устройствен
план органът, одобрил плана, изпраща на
министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен
акт, удостоверяващ влизането му в сила, и
регистър на засегнатите имоти. Министърът
на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава
удостоверение, което да послужи за служебно
отразяване на промяната на предназначението
на земеделската земя в съответните регистри.
Отказът за издаване на удостоверение подлежи
на оспорване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
8. В чл. 25:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Препис от решението за промяна на
предназначението на земеделск и земи за
неземеделски нужди се издава на заявителя
след представяне на документ, удостоверяващ
плащане на таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „компетентната дирекция
на Министерството на земеделието, храните и
горите“ се заменят със „съответната служба
по геодезия, картография и кадастър“.
9. В чл. 26 думите „след трасиране на границите по реда на чл. 25, ал. 2, с изключение
на чл. 24, ал. 7“ се заличават.
10. В чл. 29:
а) в ал. 1, изречение първо накрая се добавя „по образец, одобрен от министъра на
земеделието, храните и горите“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В заявлението по чл. 1 се посочва
ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, когато заявителят е юридическо лице
или едноличен търговец, или номер и дата
на издаване на документа за самоличност,
когато заявителят е физическо лице, като се
прилагат:
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1. картен материал с отразено проектно
ситуационно разположение на площадките
или трасетата в имота/имотите с геодезичес
ки координати на определящите ги точки;
2. предварителни (прединвестиционни)
проучвания.“;
в) създава се ал. 5:
„(5) Разпоредбите на този член не се прилагат при промяна на предназначението на
земеделски земи от държавния поземлен фонд
или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински
обекти от първостепенно значение, които
стават публична държавна или общинска
собственост.“
11. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „му в сила собственикът
на земята или инвеститорът на обекта“ се
заменят с „в сила на подробния устройствен
план заинтересованото лице“;
б) в ал. 2 думите „му в сила“ се заменят
с „в сила на подробния устройствен план“.
12. В чл. 35 т. 6 се отменя.
13. В чл. 37, ал. 2 думите „уведомяват
съответно собственикът на земята, лицето,
което има право да строи в чужд имот, или
инвеститорът“ се заменят с „уведомява заинтересованото лице“.
14. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
„(4) При отмяна на решението за промяна
на предназначението на земята, както и в
случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 заплатената
такса по чл. 30, ал. 1 или 2 не се възстановява.
Когато реализирането на инвестиционното
намерение не може да бъде осъществено
поради наложени с нормативен или общ административен акт забрани и решението за
промяна на предназначението на земеделската
земя бъде отменено по искане на заинтересованото лице, заплатената такса по чл. 30,
ал. 1 или 2 се възстановява.“
15. В чл. 40, ал. 1:
а) в т. 4 думите „собственика на земята
или на инвеститора на обекта“ се заменят
със „заинтересованото лице“;
б) точка 8 се отменя.
16. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите „без трасиране на границите є по чл. 25, ал. 2 или“ се
заличават.
17. В чл. 42, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 29. Член 38, ал. 4, изречение второ от
Закона за опазване на земеделските земи се
прилага и за влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди, които към датата на
влизане в сила на този закон не са загубили
правно действие.
§ 30. (1) В случаите по § 27, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за опазване на земеделските земи (обн., ДВ,
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бр. 39 от 2011 г.; изм., бр. 22 и 91 от 2012 г.)
заинтересованото лице може да поиска по
твърждаване на решението за промяна на
предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди, като внесе мотивирано
заявление до комисията по чл. 17, ал. 1 от
Закона за опазване на земеделските земи. В
заявлението се посочват номерът и датата на
решението за промяна на предназначението
и към него се прилагат:
1. документ за собственост или учредено
право на строеж;
2. становища или влезли в сила решения,
издадени по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и по чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие;
3. влязъл в сила подробен устройствен план.
(2) Комисията по ал. 1 се произнася по
заявлението в едномесечен срок от датата на
постъпването му, като постановява решение, с
което потвърждава решението за промяна на
предназначението на земеделската земя или
постановява отказ. Решението се съобщава и
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) В решението, с което потвърж дава
решението за промяна на предназначението
на земеделската земя, комисията определя
размер на таксата по чл. 30, ал. 1 от Закона за
опазване на земеделските земи по действащата
към момента на внасяне на предложението
тарифа, утвърдена от Министерския съвет,
или указва да бъде определен размер на таксата по чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на
земеделските земи.
(4) Разликата между внесената такса за
промяна на предназначението и таксата по
ал. 3 се заплаща от заявителя или му се
възстановява.
(5) Когато в периода от 24 май 2017 г. до
влизането в сила на този закон е постановено
ново решение за промяна на предназначението на земеделската земя и е заплатена
определената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 от
Закона за опазване на земеделските земи,
заинтересованото лице може да подаде заявление за отмяна на това решение и мотивирано заявление по ал. 1 за потвърждаване на
решението за промяна на предназначението
на земеделската земя.
(6) В случаите по ал. 5 административният
орган се произнася по подадените заявления в
едномесечен срок от датата на постъпването
им. При отмяна на решението за промяна
на предназначението на земеделската земя,
заплатената такса за промяна на предназначението се възстановява.
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(7) Решението, с което се потвърждава
решението за промяна на предназначението
на земеделската земя, губи правно действие в
сроковете по чл. 24, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи.
§ 31. Сроковете по чл. 34, ал. 1 и 2 от
Закона за опазване на земеделските земи се
прилагат и за заварените производства, за кои
то едногодишният срок от влизането в сила
на подробния устройствен план за съответния
имот не е изтекъл към деня на влизането в
сила на този закон.
§ 32. В Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (oбн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от
2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19
от 2016 г. и бр. 58 и 85 от 2017 г.) в чл. 19 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „идентификационен
код“ се добавя „по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ или“ се заменят със
„за чуждестранните лица“, а думата „друг“
се заличава.
§ 33. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.,
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58, 63, 85,
92, 97 и 103 от 2017 г.) в чл. 37, ал. 1 се правят
следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „За
издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи
изделия лицата по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1
подават заявление до Министерския съвет, в
което посочват ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, към което прилагат:“.
2. Точка 1 се отменя.
3. Точка 5 се отменя.
§ 34. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и
92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7,
15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58
и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В чл. 30:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За регистрация на ветеринарномедицинско заведение лицата по чл. 27, ал. 1 подават
заявление до директора на съответната ОДБХ
по образец, което съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса
на управление на заявителя;
2. постоянния адрес, адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение;
3. имената на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение,
данните от документите им за самоличност;
4. номера и датата на издаване на диплома
за ветеринарномедицинско образование на
управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение;
5. номера и датата на издаване на удостоверение за членство в БВС на ветеринарните
лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение.“;
б) в ал. 2:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 се подава лично, чрез
пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за
електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се
прилагат:“;
бб) точка 1 се отменя;
вв) точка 5 се отменя;
в) в ал. 4 накрая се добавя „и служебно
проверява членството в БВС на ветеринарните
лекари, посочени в заявлението“.
2. В чл. 32 ал. 3 се отменя.
3. В чл. 33 думите „води национален“ се
заменят с „поддържа публичен национален
електронен“.
4. В чл. 34:
а) в ал. 2 думите „7-дневен срок“ се заменят
със „срок до три работни дни“;
б) в ал. 3 думите „копие от“ се заменят с
„в което се посочва номер и дата на издаване
на“, след думите „образование и“ се добавя
„се прилага“ и накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) При последващо вписване по ал. 3
на ветеринарен лекар, който вече е вписан в
регистъра по чл. 32, към заявлението не се
прилагат диплома за завършено ветеринарномедицинско образование и документ за
платена такса.“
5. В чл. 51, ал. 1 след думата „регистрация“
се добавя „по реда на чл. 137“.
6. В чл. 51б, ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
вписване в регист ъра производителите и
търговците на средства за идентификация на
животните подават заявление по образец до
изпълнителния директор на БАБХ, в което
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се посочва ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава,
когато е приложимо;“
в) в т. 5 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
7. В чл. 71:
а) в ал. 2:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Търговците по ал. 1 подават в ОДБХ заявление за регистрация по образец, в което
се посочва ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел. Заявлението се подава
лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
бб) в т. 1 думите „единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или“ се заличават, а накрая се
добавя „когато е приложимо“;
вв) точка 2 се отменя;
гг) в т. 3 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
б) в ал. 3 думата „7-дневен“ се заменя с
„тридневен“ и след абревиатурата „ОДБХ“ се
добавя „служебно проверява регистрацията на
обекта, в който се осъществява дейността“.
8. В чл. 72, ал. 2 думите „и 2“ се заличават.
9. В чл. 137, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Собствениците или ползвателите на животновъдни
обекти подават заявление за регистрация по
образец до директора на съответната ОДБХ,
в което се посочва номер и дата на издаване
на документ за въвеждане в експлоатация
на обекта, когато такъв се изисква съгласно
Закона за устройство на територията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник,
по електронен път при условията и по реда на
чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
10. В чл. 138б, ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
одобряване на екипите по ал. 1 ръководителят на екипа подава заявление по образец до
директора на ОДБХ. Заявлението се подава
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лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) в т. 8 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
11. В чл. 155:
а) в ал. 1:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Собствениците или управителите на регистрирани обекти, в които се провеждат
опити с животни, подават до изпълнителния
директор на БАБХ заявление по образец за
издаване на разрешение да използват животни в опити. Заявлението се подава лично,
чрез пълномощник, по електронен път при
условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона
за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението
се прилагат:“;
бб) точка 1 се отменя;
б) в ал. 2 след думата „извърши“ се добавя
„служебно“ и след думите „проверка на“ се
добавя „регистрацията на опитната база и“.
12. В чл. 165:
а) в ал. 1:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
„За получаване на лиценз за превоз лицата
по чл. 163 подават заявление по образец до
изпълнителния директор на БАБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник,
по електронен път при условията и по реда
на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор. За явлението съд ържа номер и
дата на издаване на регистрационния талон
на т ранспор т ното средст во, сер т ификата
за одобрение на транспортното средство,
лиценза за извършване на международен/
вътрешен превоз на товари и удостоверението за правоспособност по чл. 164, ал. 1 на
водача и придружителя на животните. Към
заявлението се прилагат:“;
бб) точки 1, 2, 3 и 4 се отменят;
вв) в т. 8 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
б) в ал. 2 думите „проверка на“ се заменят със „служебно проверка на заявените
обстоятелства и“ и след думата „документи“
се добавя „по ал. 1“.
13. В чл. 166, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„В БАБХ се води“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните поддържа
на интернет страницата си публичен национален електронен“.
14. В чл. 229:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За извършване на дейност по ал. 1 се
подава заявление по образец до директора на
ОДБХ, в което се посочват ЕИК на заявителя
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по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел или
код по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на
акта за въвеждане в експлоатация на обекта,
издаден по реда на Закона за устройство на
територията, номер и дата на влязъл в сила
административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда и/или по реда на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие. Заявлението се
подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор.
Към заявлението се прилагат:
1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава,
когато е приложимо;
2. копие от документа за правото на собственост или правото на ползване за обекта;
3. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 14, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен път.“;
б) в ал. 3 след думата „проверява“ се добавя „служебно заявените обстоятелства и“;
в) в ал. 5 думата „30-дневен“ се заменя с
„14-дневен“.
15. В чл. 229а:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Операторите по ал. 1 подават до директора на ОДБХ по седалището си заявление
за регистрация по образец, в което посочват
ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или код по БУЛСТАТ. Заявлението се
подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор.“;
б) в ал. 3 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
16. Член 233 се изменя така:
„Чл. 233. Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен
регистър на обектите по чл. 229, ал. 1 и на
операторите по чл. 229а, който съдържа дан
ните от регистрите на ОДБХ.“
17. В чл. 238, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „заявление“ се добавя „по образец“.
18. В чл. 246, ал. 1 текстът преди т. 1 се
изменя така: „За регистрация на транспортно
средство за превозване на обектите по чл. 245,
ал. 1 собственикът подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението се
подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор. Към
заявлението се прилагат:“.
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19. В чл. 247 думите „В ОДБХ се води“ се
заменят с „На интернет страницата на ОДБХ се
поддържа публичен национален електронен“.
20. В чл. 262, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Търговец, който иска да осъществява обезвреждане на странични животински продукти или
съхранение на такива продукти, подава до
директора на ОДБХ заявление по образец за
регистрация на обект по чл. 259, ал. 1 или 2 и
на инсталация по чл. 259а, ал. 1. Заявлението
се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор.
В заявлението се посочва дейността в обекта,
ЕИК на търговеца по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел и към него се прилагат:“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
21. В чл. 264 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Българската агенция по безопасност
на храните поддържа на интернет страницата
си публичен национален електронен регистър
на обектите и инсталациите за обезвреждане
на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти,
който съдържа:“.
22. В чл. 271 ал. 2 се изменя така:
„(2) Физически и юридически лица, които
желаят да използват странични животински
продукти, подават до директора на ОДБХ
заявление по образец, към което прилагат документ за платена такса в размер, определен с
тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не
е извършено по електронен път. Заявлението
се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор.“
23. В чл. 279:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
издаване на лиценз за употреба на ВМП лицата
по чл. 278 подават заявление по образец до
изпълнителния директор на БАБХ, в което
се посочва ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава,
когато е приложимо;“
в) в т. 7 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
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24. В чл. 290, ал. 1 текстът преди т. 1 се
изменя така: „Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен
регистър на издадените лицензи за употреба
на ВМП по чл. 288, ал. 1, който съдържа:“.
25. В чл. 292, ал. 4 след думите „чл. 14,
ал. 2“ се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
26. В чл. 300, ал. 1 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“
и се създава изречение второ: „Заявлението
се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор.“
27. В чл. 314, ал. 1 се създава изречение
второ: „Заявлението се подава лично, чрез
пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за
електронното управление или чрез лицензиран
пощенски оператор.“
28. В чл. 315, ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В
случаите по ал. 1 лицето, което желае да
придобие правата по лиценза за употреба,
подава до изпълнителния директор на БАБХ
заявление по образец. Заявлението се подава
лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
29. В чл. 328, ал. 4:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Лице,
което иска да извършва реклама на ВМП,
подава до изпълнителния директор на БАБХ
заявление по образец. Заявлението се подава
лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) в т. 3 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
30. В чл. 329а, ал. 2 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“
и се създава изречение второ: „Заявлението
се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор.“
31. В чл. 345, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
издаване на лиценз за производство на ВМП
лицата по чл. 343, ал. 1 подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ,
номер и дата на издаване на акт за въвеждане
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в експлоатация на обектите по чл. 344, т. 2,
издаден по реда на Закона за устройство на
територията. Заявлението се подава лично,
чрез пълномощник, по електронен път при
условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона
за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението
се прилагат:“;
б) точки 3 и 4 се отменят;
в) в т. 7 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
32. В чл. 350, ал. 1 в текста преди т. 1
думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален
електронен“.
33. В чл. 351, ал. 2 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
34. В чл. 356, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
получаване на лиценз за производство на
ВМП лицата по чл. 355 подават заявление по
образец, в което се посочват номер и дата на
издаване на акта за въвеждане в експлоатация
на помещенията за съхранение на ВМП в Република България, издаден по реда на Закона
за устройство на територията. Заявлението се
подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор. Към
заявлението се прилагат:“;
б) точка 3 се отменя.
35. В чл. 364, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
издаване на лиценз лицето по чл. 363, ал. 1
подава заявление по образец. Заявлението се
подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор. В
заявлението се посочват ЕИК по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на
издаване на акта за въвеждане в експлоатация
на обекта за търговия на едро с ВМП, издаден
по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на издаване на дипломата
на управителя на обекта за търговия на едро
с ВМП и към него се прилагат:“;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
в) в т. 5 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
36. В чл. 366, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си
публичен национален електронен“.
37. В чл. 368, ал. 2 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
38. В чл. 375, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
издаване на лиценз за търговия на дребно с
ВМП лицата по чл. 373, ал. 1 подават заяв-
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ление по образец до изпълнителния директор на БАБХ. Заявлението се подава лично,
чрез пълномощник, по електронен път при
условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона
за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. В заявлението
се посочват ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, номер и дата на издаване
на акта за въвеждане в експлоатация на ветеринарномедицинската аптека, издаден по
реда на Закона за устройство на територията,
номер и дата на издаване на дипломата на лицата по чл. 373, ал. 2 и към него се прилага:“;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
39. В чл. 377, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си
публичен национален електронен“.
40. В чл. 379, ал. 2 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
41. В чл. 410б, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско
средство производителят, съответно лицето по
чл. 410а, ал. 2, подава заявление по образец
до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел. Заявлението се подава
лично, чрез пълномощник, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава,
когато е приложимо;“
в) в т. 12 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
42. В чл. 410д, ал. 3 текстът преди т. 1 се
изменя така: „Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет
страницата си публичен национален електронен регистър на инвитро диагностичните
ветеринарномедицински средства, получили
сертификат за регистрация, който съдържа:“.
§ 35. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59
от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 11е ал. 3 се изменя така:
„(3) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си актуален списък на независимите
акредитирани лаборатории за изследване на
суровото мляко.“
2. В чл. 15:
а) в ал. 1 думата „зайци“ се заличава;
б) в ал. 2 думата „зайци“ се заличава;
в) в ал. 3, изречение второ след думата
„заявление“ се добавя „по образец“;
г) в ал. 4, т. 5 думата „зайци“ се заличава.
§ 36. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32,
42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г.,
бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107
от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от
2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6, ал. 3 думата „води“ се заменя
с „поддържа на интернет страницата си публичен електронен“.
2. В чл. 10, ал. 3:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Организациите по ал. 1 се признават въз
основа на заявление по образец, подадено до
изпълнителния директор на ИАРА, в което
се посочват ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, наименование, седалище
и адрес на организацията. Към заявлението
се прилагат:“;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
в) точка 6 се отменя.
3. В чл. 10в, ал. 4:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Браншовите организации се признават въз
основа на заявление по образец, подадено до
изпълнителния директор на ИАРА, в което
се посочват ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, наименование, седалище
и адрес на организацията. Към заявлението
се прилагат:“;
б) точки 2, 3 и 4 се отменят.
4. В чл. 18, ал. 1:
а) след думите „риболов с“ се добавя „регистриран по Закона за храните“;
б) в т. 5 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“;
в) точка 6 се отменя.
5. В чл. 18е, ал. 2 накрая се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път“.
6. В чл. 25 се създава ал. 8:
„(8) За вписване в регистъра лицата по
ал. 1 следва да притежават съответните разрешителни по Закона за водите, решение по
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глава шеста от Закона за опазване на околната среда или разрешение по чл. 67, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие, а
когато техническите съоръжения са във водите
на Черно море – и съгласувателни скици с
органите по ал. 2.“
7. В чл. 25а ал. 2 се изменя така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел,
както и номерът и датата на съответните
актове по чл. 25, ал. 8. Към заявлението се
прилагат:
1. документ за собственост или документ,
удостоверяващ основанието за ползването
на обекти държавна, общинска или частна
собственост;
2. техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие
с издадените разрешителни по реда на Закона
за водите;
3. документ за платена такса за регистрация, когато плащането не е извършено по
електронен път;
4. документ за определяне на лимит за
производство в съответствие с наредбата по
чл. 25, ал. 5;
5. съгласувателни скици с органите по
чл. 25, ал. 2, когато техническите съоръжения
са във водите на Черно море.“
8. В чл. 25б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „или в посочената
в заявлението информация“.
9. В чл. 46а:
а) в ал. 1 след думите „регистрират в ИАРА“
се добавя „след издадено удостоверение за
регистрация по реда на Закона за храните“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел или
код по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните.
Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ,
удостоверяващ основанието за ползване на
обекта;
2. проект на правилник на центъра за
първа продажба;
3. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.“
10. В чл. 46б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „или в посочената
в заявлението информация“.
11. В чл. 46д:
а) в ал. 1 след думите „еднолични търговци“ се добавя „притежаващи валидно
удостоверение за регистрация по Закона за
храните“;
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б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В заявлението по ал. 1 се посочват
наименованието, седалището и адресът на
управление на юридическото лице или на
едноличния търговец, ЕИК по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата
на удостоверението за регистрация по Закона
за храните или удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона
за ветеринарномедицинската дейност. Към
заявлението се прилага документ за платена
такса, когато плащането не е извършено по
електронен път.“
12. В чл. 46е, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „или в посочената
в заявлението информация“.
§ 37. (1) В срок два месеца от влизането в
сила на този закон съответните административни органи в рамките на тяхната компетентност утвърждават със заповед образци на
документите по този закон и ги публикуват
на интернет страницата на съответната администрация.
(2) В срок до 31 декември 2019 г. съответните административни органи привеждат в
съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му водените от съответната
администрация публични регистри.
§ 38. 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 на 15 февруари 2018 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1566

РЕШЕНИЕ

за предсрочно освобож даване на Ва лери
Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание
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РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на
Европейския съд по правата на човека по
дела срещу Република България през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на министъра на
правосъдието по изпълнението на решенията
на Европейския съд по правата на човека по
дела срещу Република България през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1914

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 15 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1547

УКАЗ № 44

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

РЕШИ:
Освобождава предсрочно Валери Мирчев
Жаблянов от поста заместник-председател на
Четиридесет и четвъртото Народно събрание
на Република България.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Маломир, община Върбица, област
Шумен, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 19 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

1740
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УКАЗ № 47
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то Народно събрание на
9 февруари 2018 г.
Издаден в София на 21 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 изменение и допълнение на Закона за банковата
несъстоятелност, приет от 44-то Народно
събрание на 9 февруари 2018 г.
Уважаеми народни представители,
Сподел ям обявената цел на п ромените, направени със Закона за изменение и
допълнение на Закона за банковата несъстоятелност – да се подобри нормативната
уредба в производствата по несъстоятелност
на банки и да се улеснят фактическите и
п ра вн и т е въ змож нос т и на си н д и ц и т е за
попълване на масата на несъстоятелността.
Подкрепям усилията на Народното събрание
за по-голяма ефективност при защитата на
п убли чни я ин терес в п роизводст вото по
банкова несъстоятелност, но тя следва да
бъде постигната с конституционосъобразни
средства. В тази връзка имам възражения
по някои от преходните и заключителните
разпоредби на приетия закон.
Без съмнение, конституционното правомощие на Народното събрание да приема закони
включва и правото му да преуреди вече настъпили правни последици от юридически факти,
възникнали преди приемането на съответния
закон. Тази дейност на Народното събрание
обаче следва да бъде упражнявана в рамките, очертани от конституционния принцип
за правовата държава. Като концепция този
принцип изисква последователно законодателно регулиране на обществените отношения,
поддаващи се на трайна уредба (Решение № 3
от 2008 г. по к. д. № 3 от 2008 г.). Свързани с
правовата държава са и принципите за прав-
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ната сигурност, предвидимост и стабилност,
принципът за забрана на обратното действие на
правните норми, както и принципът за закрила
на законно придобити права (Решение № 4 от
11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.; Решение № 10
от 29.09.2016 г. по к. д. № 3/2016 г.; Решение
№ 12 от 11.11.2010 г. по к. д. № 15/2010 г.; Решение № 7 от 29.09.2009 г. по к. д. № 11/2009 г.;
Решение № 7 от 19.06.2012 г. по к. д. № 2/2012 г.).
Всеки закон включва правила за поведение, които, за да могат да бъдат спазвани
о т а д ресат и т е, след ва да дейс т ват за напред – т.е. само за факти и обстоятелства,
които възникват след влизането на закона в
сила. Преобладаващата част от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗИД ЗБН) обаче имат
същинско обратно действие. Те се прилагат
спрямо факти, които са настъпили преди
влизането на ЗИД ЗБН в сила и по отношение
на които са се породили правни последици,
като ги преурежда така, че да настъпят нови
правни последици. С § 5, ал. 1 се обявяват
за нищож ни за ли чавани я та на у ч редени
от длъжници или трети лица обезпечения
в полза на Корпоративна търговска банка
(КТБ), извършени от квесторите, временните
и постоянните синдици на тази банка. Това
обхваща периода от поставянето на банката под специален надзор (20.06.2014 г.) до
започването на осребряване на имуществото. Така на нищожността, като най-тежка
юридическа санкция за действителността на
заличаванията, се придава обратно действие.
Съгласно § 5, ал. 3 пак за минал период
от време се обезсилват сроковете, изтекли
по отношение на всички учредени в полза
на КТБ обезпечения. По силата на § 6 се
въвежда относителна недействителност на
сделки, имащи за предмет прехвърляне на
дялове или акции, извършени от длъжници
на КТБ след поставянето на банката под
специален надзор. Тъй като КТБ е поставена под такъв надзор на 20.06.2014 г., това
правило също е с обратно действие. С § 7
цитираните разпоредби се прилагат също с
обратна сила и за откритите до влизането
на този закон в сила производства по несъстоятелност. По този начин нищожността
и относителната недействителност се прилагат спрямо заличавания, както и спрямо
прехвърляния на дялове и на акции, които
са съобразени с действащото към момента
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на извършването им законодателство. Така
с приетия закон се засягат придобити вече
права или погасени задължения.
Безспорно законодателят преценява как да
уреди и преуреди обществените отношения,
но в случая са нарушени границите, очертани от принципа за правната сигурност,
изискващ стабилност на правните действия/
сделки и предвидимост на правните последици от различните юридически факти. Да
се предвижда недействителност, а още повече нищожност, когато при извършването
на действията/сключването на сделките на
правните субекти не са били известни предпоставките за обявяването им за нищожни
или за недействителни, не е в съответствие
с принципа за правовата държава.
Убеден съм, че обществото има нужда
да знае конкретните измерения на последиците от приетия закон. Когато решава да
приложи такава крайна мярка, Народното
събрание би следвало открито да дебатира
колко са обезпечени ята, които ще бъдат
нищожни, колко са прехвърлянията на акции и дялове, които ще бъдат относително
недействителни, приблизително каква ще
е стойността, с която ще бъде увеличена
масата на несъстоятелността на КТБ след
прилагането на закона. Само по този начин
защитата на обществения интерес, изтъквана
като основна цел на ЗИД ЗБН, ще придобие
конкретни измерения.
Необходимо е да се има предвид, че закрилата срещу обратното действие на правните
норми е също така елемент на фундаменталния принцип, изведен от Съда на Европейския съюз – принципа за правна сигурност
(дело 122/78, Töpfer v. the Commission (1978)
ECR 1019; виж и дело 74/74, CNTA v. the
Commission (1975) ECR 533). Той е елемент
на правото на Европейския съюз и България като държава членка е длъжна да го
съблюдава при приемането на вътрешното
си законодателство.
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 § 5, § 6 и § 7 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет на
9 февруари 2018 г.

1844

Президент на Републиката:
Румен Радев
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за изискванията към
диетичните храни за специални медицински
цели, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 107
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2007 г. и бр. 84
от 2013 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „със специално
предназначение“ се заличават.
2. В чл. 4 накрая се добавя „и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС)
№ 609/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните,
предназначени за кърмачета и малки деца,
храните за специални медицински цели и
заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/47 от 29
юни 2013 г.)“.
3. В чл. 7, ал. 1 думите „Постановление
№ 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,
бр. 62 от 2000 г.)“ се заменят с „Постановление
№ 383 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 102 от 2014 г.)“.
4. В чл. 8 се създава изречение второ:
„Уведомлението може да се извърши и по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за
електронното управление.“
5. В § 1а от допълнителните разпоредби:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) се създава нова т. 1:
„1. Директива 1999/21/ЕО на Комисията
от 25 март 1999 г. относно диетичните храни
за специални медицински цели (ОВ, L 91/29
от 7 април 1999 г.);“
бб) досегашните т. 1 – 3 стават съответно
т. 2 – 4;
б) създава се ал. 2:
„(2) С наредбата се осигурява прилагането
на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и
малки деца, храните за специални медицински
цели и заместителите на целодневния храните-
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лен прием за регулиране на телесното тегло и
за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията.“
6. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думата „държавния“ се заменя с
„официалния“.
7. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 3, в т. 4
думите „Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на
храните за кърмачета, приета с Постановление
№ 149 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ,
бр. 57 от 2001 г.)“ се заменят с „Наредбата за
изискванията към състава, характеристиките
и наименованията на храните за кърмачета
и преходните храни, приета с Постановление
№ 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 110 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от
2009 г., бр. 84 от 2013 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 71
от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.)“.
§ 2. В Наредбата за изискванията към
състава, характеристиките и наименованията
на храните за кърмачета и преходните храни,
приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84
от 2013 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 71 от 2016 г. и
бр. 55 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 накрая се добавя „и на
приложимите изисквания на Регламент (ЕС)
№ 609/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните,
предназначени за кърмачета и малки деца,
храните за специални медицински цели и
заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/35 от
29 юни 2013 г.)“.
2. В чл. 6 ал. 4 се отменя.
3. В чл. 7, ал. 1 думите „Постановление
№ 136 на Министерск и я съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40
от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г., бр. 82 от
2005 г. и бр. 20 и 75 от 2007 г.)“ се заменят с
„Постановление № 383 на Министерския съвет
от 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.)“.
4. В § 3 от допълнителните разпоредби:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) С наредбата се осигурява прилагането
на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. от-

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

носно храните, предназначени за кърмачета и
малки деца, храните за специални медицински
цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и
за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията.“
§ 3. В Наредбата за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване
на телесното тегло, приета с Постановление
№ 252 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 75 от
2007 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „или частично“ се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
2. В чл. 3 накрая се добавя „и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС)
№ 609/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните,
предназначени за кърмачета и малки деца,
храните за специални медицински цели и
заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/47 от 29
юни 2013 г.)“.
3. В чл. 5 думите „ал. 2, т. 1“ и запетаята
пред тях се заличават.
4. В чл. 6:
а) в ал. 1 думите „ал. 2, т. 1“ и запетаята
пред тях се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
5. В чл. 7:
а) в основния текст думите „Постановление
№ 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,
бр. 62 от 2000 г.)“ се заменят с „Постановление
№ 383 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 102 от 2014 г.)“;
б) в т. 2 думите „за продуктите по чл. 2,
ал. 2, т. 2 съдържанието на минералите и
витамините се изразява и като процент от
референтната стойност за дневния хранителен
прием съгласно приложение № 1 към Наредба
№ 23 от 2001 г. за условията и изискванията
за представяне на хранителната информация
при етикетирането на храните (ДВ, бр. 53 от
2001 г.)“ се заличават;
в) в т. 6 в основния текст думите „за продуктите по чл. 2, ал. 2, т. 1 се поставя“ се
заличават;
г) точка 7 се отменя.
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6. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1а. (1) С наредбата се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26
февруари 1996 г. относно храни, предназначени
за използване при нискокалорични хранителни
режими за намаляване на телесното тегло
(ОВ, L 55/22 от 6 март 1996 г.);
2. Директива на Комисията 2007/29/ЕО
от 30 май 2007 г. за изменение на Директива
96/8/ЕО относно етикетирането, рекламата
и представянето на храни, предназначени за
използване при нискокалорични хранителни
режими за намаляване на телесното тегло
(ОВ, L 139/22 от 31 май 2007 г.).
(2) С наредбата се осигурява прилагането
на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и
малки деца, храните за специални медицински
цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и
за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията.“
7. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думата „държавния“ се заменя с
„официалния“.
8. В приложението към чл. 4, ал. 1:
а) в т. 1.1 думите „ал. 2, т. 1“ и запетаята
пред тях се заличават;
б) точка 1.2 се отменя;
в) в т. 2.1 думите „ал. 2“ и запетаята пред
тях се заличават;
г) в т. 2.2 думите „ал. 2, т. 1“ и запетаята
пред тях се заличават;
д) в т. 3.2 думите „ал. 2, т. 1“ и запетаята
пред тях се заличават;
е) точка 3.3 се отменя;
ж) в т. 4 думите „ал. 2“ и запетаята пред
тях се заличават;
з) в т. 5.1 думите „ал. 2, т. 1“ и запетаята
пред тях се заличават;
и) точка 5.2 се отменя.
§ 4. В Наредбата за изискванията към
храните на зърнена основа и към детските
храни, предназначени за кърмачета и малки
деца, приета с Постановление № 66 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 27
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2004 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 думите „Наредбата за изиск
ванията към състава, характеристиките и
наименованията на храните за кърмачета,
приета с Постановление № 149 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 57 от 2001 г.)“
се заменят с „Наредбата за изискванията към
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състава, характеристиките и наименованията
на храните за кърмачета и преходните храни,
приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84
от 2013 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 71 от 2016 г.
и бр. 55 от 2017 г.)“.
2. В чл. 3 след думата „наредбата“ се добавя
„и на приложимите изисквания на Регламент
(ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки
деца, храните за специални медицински цели
и заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/35 от
29 юни 2013 г.)“.
3. В чл. 9 думите „Постановление № 136 на
Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от
2000 г.)“ се заменят с „Постановление № 383
на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 102
от 2014 г.)“.
4. В допълнителната разпоредба:
а) думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“;
б) създава се § 1а:
„§ 1а. (1) С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2006/125/ЕО на Комисията
от 5 декември 2006 г. относно преработени
храни на зърнена основа и детски храни за
кърмачета и малки деца (ОВ, L 339/16 от
6 декември 2006 г.).
(2) С наредбата се осигурява прилагането
на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и
малки деца, храните за специални медицински
цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и
за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията.“
5. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „по реда на Закона за храните от
органите на държавния санитарен контрол“
се заменят с „от органите на официалния
контрол по Закона за храните“.
§ 5. В Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета
с Постановление № 383 на Министерския
съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.), чл. 12
се отменя.
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§ 6. Отменят се:
1. Наредбата за изискванията към храните
със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2005 г., бр. 15 и 75 от 2007 г. и
бр. 47 и 86 от 2010 г.).
2. Постановление № 249 на Министерския
съвет от 2002 г. за приемане на Наредба за
изискванията към храните със специално
предназначение (ДВ, бр. 107 от 2002 г.).
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1573

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от органите на
държавния здравен контрол и националните
центрове по проблемите на общественото
здраве по Закона за здравето, приета с Пос
тановление № 242 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 101 от 2010 г., бр. 5, 16 и 38 от
2011 г. и бр. 1 и 81 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) За издаване на разрешение за
предоставяне на пазара на биоциди се събират
такси, както следва:
1. за издаване на национално разрешение за
предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди по чл. 17а от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси (ЗЗВВХВС) – 8450 лв. за единичен
биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
2. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди по опростена процедура по чл. 17б
ЗЗВВХВС – 2150 лв. за единичен биоцид и
3440 лв. за група биоциди;
3. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване
по чл. 17г ЗЗВВХВС – 2850 лв. за единичен
биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
4. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди
чрез паралелно взаимно признаване по чл. 17д,
ал. 1 ЗЗВВХВС, когато Република България е
референтна държава членка – 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
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5. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване
по чл. 17д, ал. 3 ЗЗВВХВС, когато Република
България е заинтересована държава членка – 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв.
за група биоциди;
6. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди, разрешени в друга държава членк а ч р е з в за и м но п ризна ва не по ч л. 17е
ЗЗВВХВС – 2850 лв. за единичен биоцид и
4560 лв. за група биоциди;
7. за издаване на временно разрешение за
предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди по чл. 17н ЗЗВВХВС – 8450 лв. за
единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
8. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на идентичен биоцид по чл. 17и
ЗЗВВХВС – 525 лв.;
9. з а изда ва не на ра з р ешен ие з а пара лел на т ърг ови я на биоц и д по ч л. 17к
ЗЗВВХВС – 340 лв.
(2) За изменение на национално разрешение
за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17а
ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. за а д м и н ис т рат и вн и изменен и я по
смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „аа“ от
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.)
(Регламент (ЕС) № 528/2012 ) – 70 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла
на чл. 3, параграф 1, буква „аб“ от Регламент
(ЕС) № 528/2012 – 320 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла
на чл. 3, параграф 1, буква „ав“ от Регламент
(ЕС) № 528/2012 – 1030 лв.
(3) За подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид
или група биоциди по чл. 17в ЗЗВВХВС се
събира такса в размер 4050 лв.
(4) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно
признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се
събира такса в размер 70 лв.
(5) За подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно
признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се
събират такси, както следва:
1. когато Република България е избрана за
референтна държава членка – 7200 лв.;
2. когато Република България е избрана
за заинтересована държава членка – 1200 лв.
(6) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди
по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса в размер
920 лв. за единичен биоцид и 1470 лв. за група
биоциди.
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(7) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса,
както следва:
1. за а д м и н ис т рат и вн и изменен и я по
смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „аа“ от
Регламент (ЕС) № 528/2012 и за изменение,
свързано с изпълнение на изискването на § 33
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 102 от
2015 г.) – 50 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла
на чл. 3, параграф 1, буква „аб“ от Регламент
(ЕС) № 528/2012 – 150 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла
на чл. 3, параграф 1, буква „ав“ от Регламент
(ЕС) № 528/2012 – 350 лв.
(8) За издаване на разрешение по чл. 30,
ал. 5 ЗЗВВХВС се събира такса в размер
1890 лв.“
§ 2. Член 17а се отменя.
§ 3. Член 21 се отменя.
§ 4. В раздел IV „Такси за издаване на
заключения“ се създават чл. 21б и 21в:
„Чл. 21б. За издаване на здравно заключение
за оценка на съответствието със здравните
изисквания на инвестиционен проект се събира такса в размер 65 лв.
Чл. 21в. За издаване на здравно заключение
за съгласуване на проекти за устройствени
планове се събира такса в размер 55 лв.“
§ 5. Членове 23 и 24 се отменят.
§ 6. Създава се нов чл. 33:
„Чл. 33. За заверката на лична здравна
книжка и вписването є в регистър на новоиздадените лични здравни книжки се събира
такса в размер 3 лв.“
§ 7. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) За изготвяне на становище за
провеждане на научноизследователска и развойна дейност по чл. 17 ЗЗВВХВС се събира
такса в размер 250 лв.
(2) За оценяване на заявленията за издаване на разрешение на Съюза за предоставяне
на пазара на биоцид по чл. 17л ЗЗВВХВС се
събира такса в размер 8450 лв. за единичен
биоцид и 13 500 лв. за група биоциди.
(3) За оценяване на заявленията за подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне
на пазара на биоцид или група биоциди по
чл. 17л ЗЗВВХВС се събира такса в размер
8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за
група биоциди.
(4) За оценяване на заявленията по чл. 17м
ЗЗВВХВС за одобряване на активно вещество
за включването му в Списъка на одобрените
активни вещества в Европейския съюз се
събират такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на внесените
документи за включване на активно вещество – 22 150 лв.;
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2. за изготвяне на оценка на досието на
активното вещество и на референтния биоцид – 53 000 лв.;
3. за оценка на досието на активното
вещество и на референтна група биоциди –
120 240 лв.
(5) За оценяване на заявленията по чл. 17о
ЗЗВВХВС за подновяване одобрението на активно вещество за включването му в Списъка
на одобрените активни вещества в Европейския съюз се събират такси, както следва:
1. за оценка на наличната информация
и на необходимост та о т п реразглеж дане
на заключенията от първоначалната оценка – 22 150 лв.;
2. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтния биоцид – 53 000 лв.;
3. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтна група биоциди – 120 240 лв.“
§ 8. В параграф единствен от заключителната разпоредба думите „чл. 19щ“ се заменят
с „чл. 19, ал. 1“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 29а се
правят следните изменения и допълнения:
1. След ред с код 01.01.53 се създава ред с
код 01.01.54:
„
01.01.54 Активен хлор

80,00

“
2. Редове с кодове от 01.05.13 до 01.05.16 се
изменят така:
„
Измерване и оценка на експозицията на електрическо,
01.05.13 магнитно и електромагнитно 1250,00
поле в помещение с ЯМР, за
един обект
Измерване и оценка на експозицията на електрическо,
магнитно и електромагнитно
01.05.14 поле в помещение с ЯМР, за
една точка, за един честотен
диапазон, с използване на
един уред

20,00

Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно
поле в кабинети или поме01.05.15
1250,00
щения по физикална и рехабилитационна медицина, за
един обект
Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно
поле в кабинети или помещения по физикална и реха01.05.16
билитационна медицина, за
една точка, за един честотен
диапазон, с използване на
един уред

20,00

“
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3. Редове с кодове 01.05.18 и 01.05.19 се
изменят така:
„
Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения
в солариуми и козметични
01.05.18 цент рове, за една точка, в
един спектрален диапазон, с
една конфигурация на измервателния уред

15,00

Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения в
лечебни заведения и в кабинети
01.05.19
или помещения по физикална
и рехабилитационна медицина,
за един източник

300,00

“
4. На ред с код 01.05.21, в колона 3 „Такса
(в лв.)“ числото „150,00“ се заменя с „250,00“.
5. Редове с кодове 01.05.27 и 01.05.28 се
изменят така:
„
01.05.27

Измерване на еквивалентно
ниво на шум, за една точка

30,00

01.05.28

Измерване на шум – еквивалентно ниво – в територии и
зони на населени места, на
точка

55,00

“
6. След ред с код 01.05.37 се създават редове
с кодове от 01.05.38 до 01.05.54:
„
Измерване на електрическо и магнитно поле,
01.05.38 излъчвани от турбинни
генератори (АЕЦ, ВЕЦ,
ТЕЦ), до 10 точки

550,00

Измерване на електро850,00 +80,00
магнитно поле, излъчза всяка
01.05.39 вано от сложни комуниследваща
кационни източници, до
точка над 10
10 точки
И з м е р в а н е н а е л е ктромагнитно поле, излъчвано от системи за
термична обработка на
01.05.40
материали (повърхностна обработка, обемна
обработка, прецизно лее
не), до 10 точки

500,00
+60,00 за
всяка следваща точка
над 10

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от системи за елек01.05.41 тромагнитна обработка
на пластмаси и други диелектрични материали,
на източник, до 10 точки

500,00
+60,00 за
всяка следваща точка
над 10

Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства
01.05.42
за заглушаване на комуникационни сигнали, за
една честотна лента

400,00

ВЕСТНИК
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Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства
01.05.43
за заглушаване на комуникационни сигнали, за
стационарен източник

300,00

Мониторинг на електромагнитно поле за 24 часа

450,00

01.05.44

Измерване на електромагнитно поле и оценка
300,00 +50,00
на ситуацията, в работни
за всяка
01.05.45 помещения (когато изследваща
лъчването не е свързано
точка над 5
с работния процес), до
5 точки
Измерване на магнитно
поле от магнитни изделия за бита, за едно
изделие

500,00

Измерване на магнитно
поле от магнитни изде01.05.47 лия за бита, носени до
човешкото тяло, за едно
изделие

200,00

01.05.46

Измерване на електромагнитно поле и оценка
на ситуацията в специ- 300,00 +50,00
ализирани помещения с
за всяка
01.05.48
източник на електромагследваща
нитно поле (сървърни, точка над 5
охранителни и др.), до
5 точки
Оценка на условията на
излъчване на лазерна
система за медицински,
01.05.49
производствени и козметични цели, за една
система в помещение

125,00

Оценка на експозицията
на вибрации за „Ръка01.05.50
рамо“, на едно работно
място

100,00

Оценка на експозицията
на вибрации за „Цяло
01.05.51
тяло“, на едно работно
място

100,00

Измерва не на н и вата 250,00 +15,00
на шум в жилищни и
за всяка
01.05.52
обществени сгради, на
следваща
помещение, до 10 точки точка над 10
Измерване на електрическо и магнитно поле
01.05.53 от битови електроуреди
в жилище, за един електроуред

80,00

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от продукти и стоки
01.05.54
със значение за здравето
на човека (битови уреди
и други), за един уред

250,00

“
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ВЕСТНИК

7. На ред с код 01.06.02, в колона „Дейност“
думите „и полуготови храни“ се заменят с
„полуготови храни и хранителни добавки“ и
пред тях се поставя запетая.
8. Ред с код 01.06.05 се изменя така:
„
01.06.05

Органолептика на подправки
и добавки в храни

Определяне на въглехидрати/
лактоза

85,00

Определяне на хидроксипро01.06.126 лин в месо и месни продукти
(спектрофотометричен метод)

94,00

01.06.125

“
11. На ред с код 01.07.05, в колона „Дейност“ след думата „Разработване“ се добавя
„и оценка“.
12. След ред с код 01.07.05.06 се създават
редове с кодове 01.07.05.07 и 01.07.05.08:
„
Оценка на целодневно едноседмично меню за един сезон

444,00

Оценка и изчисляване на
01.07.05.08
химичен състав на рецепта

101,00

01.07.05.07

“
13. След ред с код 01.08.22 се създава ред
с код 01.08.23:
„

01.08.23

„

Определяне на специфична
миграция на първични ароматни амини (сумарно като
анилин) в материали за контакт с храни в модален разтвор
3 % оцетна киселина

01.10.04

Определ яне на неразрешени ГМО чрез PCR в реално
време, скрининг метод по
Решение за изпълнение на
Комисията от 22 декември
2011 г. относно спешни мерки във връзка с неразрешен
генетично модифициран ориз
в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на
Решение 2008/289/ЕО (ОВ, L
343, 23.12.2011) и Решение за
изпълнение на Комисията от
13 юни 2013 г. за изменение
на Решение за изпълнение
2011/884/ЕС относно спешни
мерки във връзка с неразрешен
генетично модифициран ориз
в оризови продукти с произход
от Китай (ОВ, L 162, 14.06.2013)

01.10.05

Определяне на патогенни микроорганизми чрез PCR

150,00

01.10.06

Определяне на молекулярногенетични биомаркери чрез
PCR

200,00

39,00

“
9. На ред с код 01.06.103, в колона „Дейност“
думите „в таблетки“ се заличават.
10. След ред с код 01.06.124 се създават
редове с кодове 01.06.125 и 01.06.126:
„

218,00

14. Раздел с код 01.10 се изменя така:

“
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175,00

“
15. След ред с код 01.11.21 се създават редове с кодове от 01.11.22 до 01.11.40:
„
01.11.22

Вкус

15,00

01.11.23

Мирис

15,00

01.11.24

Цвят

10,00

01.11.25

Мътност

10,00

01.11.26

Нитрати

30,00

01.11.27

Сулфати

30,00

01.11.28

Хлориди

20,00

01.11.29

Трихалометани (Хлороформ,
Дихлорбромметан, Дибром
хлорметан, Бромоформ) (GC)

80,00

01.11.30

1,2 Дихлоретан, Трихлоретилен, Тетрахлоретилен (GC)

80,00

01.11.31

Пестициди – хлорорганични
(GC)

120,00
120,00

01.10

Молекулярно-генетични изследвания
и определяне на ГМО

01.11.32

Пестициди – триазини (HPLCDAD)

01.11.33

Обща твърдост

20,00

01.10.01

Идентификация на видовоспецифична бактериална, растителна и животинска ДНК чрез
PCR в реално време

01.11.34

Разтворен озон

20,00

01.11.35

Силиций

15,00

01.11.36

Общ фосфор

35,00

01.11.37

Общ азот (Келдал)

01.11.38

Цианотоксини (HPLC-MS)

300,00

01.11.39

Пробоподготовка за определяне на органични замърсители
във води с HPLC-MS

100,00

01.11.40

Оп редел яне на орга ни чни
зам ърси т ели в екс т ра к т с
HPLC-MS

150,00

01.10.02

01.10.03

150,00

К ачест вено определ яне на
генно модифицирана ДНК
по елемент – специфични генетични маркери чрез PCR в
реално време, метод БДС EN
ISO 21569/А1

150,00

Количествено определяне на
генно модифицирана ДНК по
специфични гени чрез PCR в
реално време, метод БДС EN
ISO 21570

200,00

35,00

“
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16. След ред с код 01.12.14 се създава ред
с код 01.12.15:
„
01.12.15

Определяне на фосфор в минерализат от храна (спектрофотометричен метод)

01.13.18

50,00

“
18. След ред с код 02.01.07 се създават редове с кодове 02.01.08 и 02.01.09:
„
02.01.08

02.01.09

Консултации по документация и изготвяне на експертно
становище със здравна оценка
(за един работен час)
Консултации по документация
и изготвяне на експертно становище със здравна оценка (за
един работен час), извършени
от лице с образователна и
научна или научна степен

“
19. След ред с код 02.02.02 се създават редове с кодове от 02.02.03 до 02.02.07:
„

02.02.03

Оценка на внесена допълнителна информация към технологична
документация за производство на стоки и
съоръжени я, имащи
значение за здравето
на хората, за всяка част
от проекта

02.02.04

Изготвяне на експертно становище за
радар по техническа
документация, за един
излъчвател

350,00

02.02.05

Изготвяне на експертно становище за
радиостанция по документация, за един
излъчвател

150,00

02.02.06

02.02.07

Води – питейни, минерални,
подземни, повърхностни

02.06.01

Становище за хигиенно-токсикологична безопасност на
продукти, предназначени за
използване в общественото
водоснабдяване

02.07

Почви и отпадъци

02.07.01

Eкспертно становище по без
опасно управление на отпадъци и съдържание на токсични
вещества в почви

300,00

02.07.02

Eкспертно становище по оползо т ворява не на у та йк и о т
пречиствателни станции в
земеделието

200,00

02.08

Строителни материали

02.08.01

Eкспертно становище за приложимост на строителни материали

„

04.01.02

„

60,00

250,00

“
20. След ред с код 02.05.02 се създават
раздели с кодове 02.06, 02.07 и 02.08:

400,00

250,00

21. Ред с код 04.01.02 се изменя така:
Стая с две легла и самостоя
телен сани тарен възел, за
едно легло

Стая с две легла и общ санитарен възел, за едно легло

“

18,00

22. Ред с код 04.01.04 се изменя така:

04.01.04

Изготвяне на експерт450,00 + 100,00
но становище за слоза всеки следжен комуникационен
ващ излъч
обект с до 5 излъчвател
вателя
Изготвяне на становище по документация
за физически фактори, имащи значение
за здравето на хората

02.06

20,00

30,00
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„

50,00

“
17. След ред с код 01.13.17 се създава ред
с код 01.13.18:
„
Определяне на киселинните
загуби на инертни материали

ВЕСТНИК

“

15,00

“
§ 10. В приложение № 3 към чл. 29в се
правят следните допълнения:
1. След ред с код 12.02.02 се създава ред
с код 12.02.03:
„
12.02.03

Единично измерване с термолуминесцентен дозиметър

6,50

“
2. След ред с код 21.02 се създава раздел
с код 22:
„
22

Здравно-техническа експертиза

22.01

Консултации по документацията за обхват и съдържание
на и н вес т и ц ионен п роек т,
свързани с ра диац ионната
безопасност

30,00

22.02

Експертно становище по инвестиционен проект по части:
архитектурна, технологична,
водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и
климатизация и други, свързани с радиационната без
опасност, за всяка част

60,00

“
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§ 11. В приложение № 4 към чл. 29г се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред с код 01.01.02, в колона „Дейност“
думите „с натриев салицилат“ и скобите се
заличават.
2. На редове с кодове 01.01.07 и 01.01.08, в
колона „Дейност“ думите „спектрофотомет
рично определяне“ и скобите се заличават.
3. На редове с кодове 01.01.16 и 01.01.17, в
колона „Дейност“ думата „тежки“ се заличава.
4. На ред с код 01.02.19, в колона „Дейност“
думите „в питейни води“ се заличават.
5. Редове с кодове от 01.02.23 до 01.02.25
се изменят така:
„
01.02.23

ПАВ

43,00

01.02.24

Озон

6,00

01.02.25

Свободен въглероден диоксид

5,00

“
6. На ред с код 01.02.28, в колона „Дейност“
думите „в минерални води“ се заличават.
7. На ред с код 01.02.33, в колона „Дейност“
думите „Съдържание на“ се заличават.
8. Редове с кодове 01.02.47 и 01.02.48 се
изменят така:
„
01.02.47

Живак

18,00

01.02.48

Разтворими аниони чрез IC

25,00

„

9. Ред с код 01.02.70 се изменя така:

01.02.70

Псевдомонас аеругиноза чрез
мембранна филтрация

Легионела

01.04.11

Измерване параметрите на
електромагнитно поле от източници на нейонизи ращо
лъчение, за 1 точка

01.04.12

Измерване параметрите на
електромагнитно поле от източници на нейонизи ращо
лъчение, за 1 работно място

01.05.13

Обща алфа-активност

47,00

01.05.14

Обща бета-активност

42,00

“
18. След ред с код 01.05.40 се създават редове с кодове от 01.05.41 до 01.05.48:
„
01.05.41

И з ме рв а не н а р а д иационни параметри на
работната и жизнената
среда в обекти с източници на йонизиращи
лъчения от трета степен
на сложност до 20 точки

169,00 +
41,00 за
всяка следваща точка
над 20

01.05.42

Дозиметрични и радиометрични измервания в
обекти с източници на
йонизиращи лъчения от
втора степен на сложност до 20 точки

180,00 +
43,00 за
всяка следваща точка
над 20

01.05.43

Дозиметрични и радиометрични измервания в
обекти с източници на
йонизиращи лъчения от
първа степен на сложност до 20 точки

291,00 +
45,00 за
всяка следваща точка
над 20

01.05.44

Изготвяне на експертно
становище за определяне местоположението
на обек т, използва щ
открит източник на йонизиращо лъчение:

21,00

01.05.44.01 от трета степен на сложност

200,00

01.05.44.02 от втора степен на сложност

250,00

01.05.44.03 от първа степен на сложност

300,00

01.05.45

74,00

“
13. На ред с код 01.03.03, в колона „Дейност“
думите „следи от“ се заличават.
14. Редове с кодове 01.04.11 и 01.04.12 се
изменят така:
„
16,00

“

Изготвяне на експертно
становище за определяне местоположението
на обек т, използва щ
закрит източник на йонизиращо лъчение:

01.05.45.01 от трета степен на сложност

172,00

01.05.45.02 от втора степен на сложност

274,00

01.05.45.03 от първа степен на сложност

384,00

01.05.46
42,00

С Т Р. 3 7

15. Ред с код 01.04.13 се заличава.
16. На ред с код 01.05.07, в колона „Такса
(в лв.)“ числото „55,00“ се заменя с „10,00“.
17. Редове с кодове 01.05.13 и 01.05.14 се
изменят така:
„

“

“
10. На редове с кодове от 01.02.71 до 01.02.74,
в колона „Дейност“ думите „Качество на водата“ и тирето след тях се заличават.
11. На редове с кодове 01.02.82 и 01.02.83
думите „Определяне на следи от“ се заменят
с „Отчитане на“.
12. След ред с код 01.02.83 се създава ред
с код 01.02.84:
„
01.02.84

ВЕСТНИК

Изготвяне на експертно
становище за определяне местоположението
на медицински рентгенови уредби до 75 kV

112,00

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
Изготвяне на експертно
становище за определяне местоположението
на медицински рентгенови уредби над 75 kV
Изготвяне на експертно
становище за извеждане от експлоатация на
обект с източници на
йонизиращо лъчение

„
143,00

186,00

“
19. На ред с код 01.06.01, в колона „Дейност“
думата „концентрация“ и скобите се заличават.
20. На ред с код 01.06.05, в колона „Дейност“
думите „от изкуствени минерални влакна“ се
заличават.
21. Ред с код 01.06.06 се изменя така:
„
01.06.06

Бройна концентрация на
азбестови влакна в азбестоциментен прах

ВЕСТНИК

85,00

“
22. На ред с код 01.06.07, в колона „Дейност“ думите „за 1 проба“ и запетаята пред
тях се заличават.
23. На редове с кодове 01.06.08 и 01.06.09,
в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“ и скобите се заличават.
24. На ред с код 01.06.10, в колона „Дейност“
думите „нефелометричен метод“ и скобите
се заличават.
25. На ред с код 01.06.11, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“
и скобите се заличават.
26. На ред с код 01.06.13, в колона „Дейност“ думите „емулсионен метод“ и скобите
се заличават.
27. На ред с код 01.06.15, в колона „Дейност“
думите „колориметричен метод“ и скобите
се заличават.
28. На ред с код 01.06.65, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“
и скобите се заличават.
29. На ред с код 01.06.68, в колона „Дейност“
думите „колориметричен метод“ и скобите
се заличават.
30. На ред с код 01.06.69, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“
и скобите се заличават.
31. На ред с код 01.06.70, в колона „Дейност“
думите „нефелометричен метод“ и скобите
се заличават.
32. На ред с код 01.06.74, в колона „Дейност“
думите „колориметричен метод“ и скобите
се заличават.
33. На ред с код 01.06.75, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“
и скобите се заличават.
34. На ред с код 01.06.77, в колона „Дейност“
думите „фотометричен метод“ и скобите се
заличават.
35. На ред с код 01.06.83, в колона „Дейност“
думите „следи от“ се заличават.
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36. Ред с код 01.06.121 се изменя така:

01.06.121

Изследване с индикаторна
тръбичка за октан, за 1 работно място

48,00

“
37. След ред с код 01.06.126 се създават
редове с кодове от 01.06.127 до 01.06.133:
„
01.06.127
01.06.128
01.06.129
01.06.130
01.06.131
01.06.132
01.06.133

Азотен оксид
Азотна киселина
Алтакс
Ацеталдехид
Въглероден оксид
Етилов алкохол
Каптакс

01.07.14

Въглехидрати

31,00
31,00
25,00
16,00
93,00
28,00
25,00

“
38. На ред с код 01.07.01, в колона „Дейност“ думите „хранителни и селскостопански
продукти“ и скобите се заличават.
39. На редове с кодове 01.07.09 и 01.07.10,
в колона „Дейност“ думите „Съдържание на“
се заличават.
40. Ред с код 01.07.14 се изменя така:
„
2,00

“
41. На ред с код 01.07.19, в колона „Дейност“
думите „в храни“ се заличават.
42. На ред с код 01.07.20, в колона „Дейност“
думите „в храни и напитки“ се заличават.
43. На ред с код 01.07.40, в колона „Дейност“
думите „хляб и хлебни изделия“ и скобите
се заличават.
44. На ред с код 01.07.45, в колона „Дейност“ думите „в кафе, какао (зърна и мляко),
чай“ се заличават.
45. На редове с кодове 01.07.51 и 01.07.52,
в колона „Дейност“ думите „в храни“ се заличават.
46. Ред с код 01.07.53 се изменя така:
„
01.07.53

Пестицидни остат ъци по
многокомпонентен метод

325,00

01.07.58

Охратоксин А по HPLC метод

104,00

01.07.59

Патулин

01.07.60

Патулин в консерви

“
47. Редове с кодове от 01.07.58 до 01.07.60
се изменят така:
„

77,00
250,00

“
48. На ред с код 01.07.62, в колона „Дейност“ думите „в зърно и зърнопродукти“ се
заличават.
49. На ред с код 01.07.64, в колона „Дейност“
думите „в хранителни продукти“ се заличават.
50. На редове с кодове 01.07.69, 01.07.70 и
01.07.71, в колона „Дейност“ думата „Тежки“
се заличава.
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51. На редове с кодове 01.07.72 и 01.07.73
думите „определяне на следи от“ се заменят
с „Отчитане на“.
52. Редове с кодове 01.07.74 и 01.07.75 се
изменят така:
„
01.07.74

Калай

101,00

01.07.75

Енергийна стойност

18,00

01.07.92

Осапунително число

17,00

01.07.93

Алкалност

11,00

01.07.94

Примеси

01.07.95

Кувертюр и пълнеж

01.07.96

Цвят на разтвора

01.07.97

Увеличаване на обема

10,00

01.07.98

Загуба на сухо вещество във
варивната вода

13,00

“
53. На ред с код 01.07.86, в колона „Дейност“
думите „в храни“ се заличават.
54. Редове с кодове от 01.07.92 до 01.07.98
се изменят така:
„

„

„

Брой на характерни микроорганизми

01.10.18

“

6,00

“

50,00

“
57. На ред с код 01.07.117, в колона „Дейност“
думите „в хранителни продукти“ се заличават.
58. След ред с код 01.07.135 се създават
редове с кодове 01.07.136 и 01.07.137:
„
01.07.136

Рефракционен индекс

01.07.137

Елементен състав, чрез ICPMS

18,00
102,00

“
59. На редове с кодове 01.08.03 и 01.08.04, в
колона „Дейност“ думата „тежки“ се заличава.
60. Редове с кодове от 01.09.12 до 01.09.14
се изменят така:
„
01.09.12
01.09.13
01.09.14

UV-филтри – Цинков оксид
и Титанов диоксид при съвместното им присъствие
U V-фи л т ри – Ти та нов д иокси д п ри самос т оя т ел но
присъствие
UV-филтри – октилметоксицинамат

“

01.10.14
01.10.15
01.10.16
01.10.17

52,00

“
61. На ред с код 01.09.28, в колона „Дейност“
думите „Следи от“ се заменят с „Отчитане на“.
62. На ред с код 01.09.29, в колона „Дейност“ думите „в парфюмерийни и козметични
продукти“ се заличават.

Натриев карбонат
Натриев хлорид
Натриев дихлоризоцианурат
Никел (в изделия, предназначени за контакт с кожата)
Толуен

22,00
26,00
18,00
37,00
136,00

“
67. След ред с код 01.11.22 се създава ред
с код 01.11.23:
„
01.11.23

Хлорорганични съединения 65,00

“
68. След ред с код 06.01 се създават редове
с кодове от 06.02 до 06.04:
„
06.02

06.03

25,00
6,00

Натриев карбонат
22,00
Натриев хлорид
26,00
Натриев дихлоризоцианурат 18,00
Никел (в изделия, предназ37,00
начени за контакт с кожата)
Толуен
136,00

66. След ред с код 01.10.13 се създават редове с кодове от 01.10.14 до 01.10.18:
„

01.10.18

Листерия – арбитражен метод за откриване

Елементен състав, чрез ICP102,00
MS

“
65. На редове с кодове 01.10.02 и 01.10.08, в
колона „Дейност“ думите „в биоциди дезинфекциращи средства“ и скобите се заличават.
66. След ред с код 01.10.13 се създават редове с кодове от 01.10.14 до 01.10.18:
„

9,00

56. Ред с код 01.07.107 се изменя така:

01.07.107

01.09.49

11,00

4,00
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63. На ред с код 01.09.30, в колона „Дейност“ думата „органолептично“ и запетаята
пред нея се заличават.
64. След ред с код 01.09.48 се създава ред
с код 01.09.49:
„

01.10.14
01.10.15
01.10.16
01.10.17

55. Ред с код 01.07.102 се изменя така:

01.07.102

ВЕСТНИК

06.04

Проба Манту за лица, навършили 18-годишна възраст
Консултации за съответствие
с действащите нормативни
актове на обекти с обществено
предназначение, продукти и
стоки със значение за здравето на човека по предоставена
документация
Експертно становище за съответствие на продукти и стоки
със значение за здравето на човека и фактори на жизнената и
околната среда с нормативните
изисквания по предоставени
лабораторни анализи

6,00

30,00

40,00

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, приета с Постановление
№ 296 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
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ДВ, бр. 106 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2010 г., бр. 39 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 9
от 2016 г.), в чл. 22 т. 3 се отменя.
§ 13. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, подадени от
физически или юридически лица, по които
са събрани такси преди влизането в сила на
постановлението, допълнителни такси не се
събират.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1612

РЕШЕНИЕ № 98
ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
За кона за подземни те богатс тва – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварцови пясъци, от находище
„Дервент“, участък „Север“ и участък „Запад“, разположено в землищата на с. Юнак и
с. Казашка река, община Аврен, област Варна,
на „Темос – ГМ“ – ЕООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Дервент“, участък „Север“ и участък „Запад“,
разположено в землищата на с. Юнак и
с. Казашка река, община Аврен, област Варна,
описано в Акт за изключителна държавна
собственост № 1556 от 11 март 2016 г., одобрен от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, която се извършва със
средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
199,2 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 в Координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Дервент“, участък „Север“ и участък „Запад“, както следва:
2.1.1. участък „Север“ с площ 45,2 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 21 по външния контур на запасите
в Координатна система „1970 г.“ съгласно специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. участък „Запад“ с площ 90,6, индивидуализирана с координатите на точки от
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№ 1 до № 30 по външния контур на запасите
в Координатна система „1970 г.“ съгласно специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Темос – Г М“ – ЕООД, Софи я – т и т ул я р на
Удостоверение за търговско откритие № 499
от 5 август 2015 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване и/или одобряване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на
мерките и условията в Решение № ВА 154-ПР
от 2014 г. на директора на РИОСВ – Варна;
решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния проект
за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Ми-
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нистерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от
2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94
от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.),
и да не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване;
6.4.4. да не допуска риск за пряко или непряко
отвеждане на приоритетни и опасни вещества
или други замърсители в подземните води,
включително разкриването на подземните
води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло;
6.4.5. да съобразява забраните и ограниченията по чл. 134, 143 и 146 от Закона за водите;
6.4.6. да спазва забраните и ограниченията,
предвидени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за
управление на риска от наводнения (ПУРН)
за Черноморския район;
6.4.7. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.8. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.9. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.10. да изпълнява одобрените и изиск
ващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.11. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключването
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.2. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварцови пясъци, в границите на
находището по т. 1;
7.1.3. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – не-
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метални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварцови пясъци;
7.1.4. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.5. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находище „Дервент“, участък „Север“ и участък
„Запад“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.6. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.7. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с решението и концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част
от проекта е теренно-ситуационен план на
концесионната площ с нанесени отстояния
до път III-9044 и принадлежащите му пътни
съоръжения; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част
от концесионния договор;
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7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Варна, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и допълненията на цялостния работен проект
за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително за горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества кварцови
пясъци и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите, включващ необходимите документи
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и доказателства, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи, както и
при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да уведоми Областното пътно управление – Варна (с копие до АПИ – София),
преди започването на добива на подземното
богатство по т. 1 – за осъществяване на конт
рол по компетентност;
7.2.10. да спазва ограниченията и изиск
ванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.11. при установено нарушение в широчините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.13. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка, при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определен в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
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7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или
при нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 3674 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно
плащане с начислен ДДС, и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
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9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство
за съответния период като 4 на сто от базата
за изчисляване на концесионното плащане,
която е среднопретеглената продажна цена за
съответния период и се определя на основата
на данни, предоставени от концесионера, но
не по-ниска от пазарната цена, определена
на база неконтролирани сделки между не
свързани лица, а при износ – не по-ниско от
минималната цена за съответния продукт по
данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно
чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и
полускъпоценни камъни – приложение № 3
към чл. 10 от Наредбата за принципите, и
методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство не може
да бъде по-нисък от стойността, получена
съгласно чл. 2, т. 3, буква „и“ – кварцови пясъци, и т. 4 от методиката – приложение № 3
към чл. 10 от наредбата, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на база
30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 5670 тона на
шестмесечие добити подземни богатства и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
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9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ превежда по бюджета
на Община Аврен част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и да сключи
кон цесион н и я дог овор с „Темос – Г М“ –
ЕООД, София, в срок до шест месеца от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Дервент“,
участък „Север“ и участък „Запад“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

X (м)

Y (м)

1.

4672442.0

9616565.0

2.

4672568.6

9616378.0

3.

4672614.9

9616346.8

1589

Координати

4.

4672661.6

9616325.9

5.

4672826.1

9616443.9

6.

4672842.0

9616511.0

7.

4672900.0

9616550.5

8.

4672960.0

9616516.5

9.

4673090.0

9616584.0

10.

4673112.0

9616680.0

11.

4673075.0

9616760.0

12.

4672990.0

9616746.0

13.

4672990.0

9616828.0

14.

4672890.0

9616896.0

15.

4672825.0

9616848.0

16.

4672825.0

9616725.0

17.

4672540.0

9616763.0
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на съветите за
тристранно сътрудничество (ДВ, бр. 57 от
2001 г.)
Параграф единствен. В чл. 14 ал. 3 се
изменя така:
„(3) По въпросите на здравословните и
безопасни условия на труд, на заетостта,
безработицата и професионалната квалификация и на трудовата миграция и трудовата
мобилност председателят на НСТС иска становище от Националния съвет за условия на
труд, от Националния съвет за насърчаване на
заетостта и от Националния съвет по трудова
миграция и трудова мобилност.“
Председател:
Валери Симеонов
1552

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Фонда за компенсиране на инвеститорите
(обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 97
от 2005 г., бр. 2 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.,
бр. 40 от 2014 г. и бр. 35 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Председателят на управителния съвет
получава основно месечно възнаграждение
в размер 75 на сто от възнаграждението на
председателя на Народното събрание.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Заместник-председател ят на у правителния съвет получава основно месечно
възнаграждение в размер 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на
управителния съвет, а останалите членове
на управителния съвет получават основно
възнаграждение в размер 40 на сто от основното възнаграждение на председателя на
управителния съвет.
(6) Справка за възнаграждението на председателя на Народното събрание за съответното
тримесечие, което служи като база за определяне на възнагражденията на членовете на УС
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на ФКИ, се получава от Народното събрание
на Република България на основание чл. 77е,
ал. 8 ЗППЦК и този правилник.“
§ 2. В чл. 5, ал. 4 думите „на членовете на
управителния съвет и“ се заличават.
Председател:
Карина Караиванова
1553

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-968
от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи (обн., ДВ, бр. 105 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 21 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. В чл. 14, ал. 1, т. 3 думите „е допусната
до участие в жътвената кампания от органите
за ПБЗН и“ се заличават.
§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В жътвената кампания се използва
земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се
изисква съгласно Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника,
или периодичен технически преглед съгласно
Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически
средства и искрогасители съгласно чл. 20.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В § 3 на заключителните разпоредби думите „органите на КТИ при МЗХ“ се
заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 6. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1,
т. 3 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
За министър на земеделието,
храните и горите:
Лозана Василева
1543
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 31 и 80
от 2015 г., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г. и бр. 19 и
77 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Екологично насочените площи трябва да се ползват от земеделските стопани
съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители (ЗПЗП).“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „плетове“ съюзът „или“
се заменя със запетая, след думата „ивици“
се добавя „или дървета в редица, които за
целите на ЕНП се изчисляват“, а след „10 м“
се поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер
до 0,3 хa;“.
3. В т. 5 след думата „продукция“ се добавя
„и които за целите на ЕНП се изчисляват до
максимална широчина 20 м;“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „трева“ се добавя
„или с бобови култури“, а изречение второ
се заличава.
2. В ал. 4 след думата „засети“ запетаята
се заменя със съюза „или“, а думите „или
като растителни остатъци след заораването“
се заличават.
§ 4. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември в годината на кандидатстване.“
§ 5. В чл. 19а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „които са вписани в Главния раздел на родословна книга
съгласно Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
относно зоотехнически и генеалогични условия
за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза
на чистопородни разплодни животни, хибридни
разплодни свине и зародишни продукти от тях,
за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и
директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета
и за отмяна на определени актове в областта
на развъждането на животни (OB L 171, 29
юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент
относно разплодните животни“.“
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 6. В чл. 20, ал. 4 след думите „новородени
телета“ се добавя „различни от заявените за
подпомагане животни,“.
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§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „които са вписани в Главния раздел на родословната книга
в съответствие с изискванията на Регламента
относно разплодните животни.“
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 8. В чл. 26 ал. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 27а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след числото „24“ се
добавя „се осъществява в съответствие с чл. 55б
от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, при спазване на реда за
регистрация по чл. 12 от Закона за храните,
Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните
изисквания за директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински
произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.) и чл. 7, ал. 1,
т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато
земеделските стопани са търговци по смисъла
на чл. 1 от Търговския закон;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от
Закона за счетоводството, когато земеделските
стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. фактури и/или фискални касови бележки,
издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти от преработена собствена
продукция, когато земеделските стопани са
със затворен цикъл на производство и имат
регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на
обектите за производство и търговия на едро и
дребно с храни от животински и неживотински
произход – Секция IX – Млечни продукти;“
д) в т. 7 след думата „животните“ се поставя точка, а текстът до края се заличава.
2. В ал. 2 думите „до 30 октомври“ се заменят с „до 31 октомври“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 8 думите „30 октомври“ се заменят
с „до 31 октомври“.
§ 10. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Кандидатите по схемата по ал. 1 с площи
със сертифицирано биологично производство
и площите в преход към биологично земеделие
удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер
50 % от минималните добиви, определени в
приложение № 5.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Кандидатите по схемата по ал. 1 с площи
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със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично
земеделие удостоверяват средни добиви от
заявените площи за съответната култура в
размер 50 % от средните добиви, определени
в приложение № 5.“
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 15, 16 и 17 се отменят.
§ 12. В приложение № 4 към чл. 14 се
правят следните изменения:
1. На ред „Площи с дървесни култури с
кратък цикъл на ротация (за 1 кв. м) в колона „Тегловен коефициент“ числото „0,3“ се
заменя с „0,5“.
2. На ред „Площи с азотфиксиращи култури
(за 1 кв. м)“ в колона „Тегловен коефициент“
числото „0,7“ се заменя с „1“.
§ 13. В приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4
в т. ІІ се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „з“:
„з) за 1 кг други сирена = 12 кг мляко;“.
2. В т. 2 се създава буква „д“:
„д) за 1 кг други сирена = 12 кг мляко;“.
3. В т. 3 се създава буква „д“:
„д) за 1 кг други сирена = 12 кг мляко;“.
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „Министърът на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и х раните“
се заменят с „Министърът на земеделието,
храните и горите“ и „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Неприключените производства по
заявленията за кампания 2017 се довършват
по досегашния ред.
§ 16. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.,
бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51,
89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23
от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31 и 38
от 2015 г., бр. 16 и 40 от 2016 г., бр. 19 и 43
от 2017 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1 т. 29 се отменя.
2. Член 2а се отменя.
3. В чл. 7, ал. 3:
а) в основния текст след думата „година“
се добавя „земеделски“;
б) в т. 3 след думите „заявените от него“
се добавя „земеделски“.
4. В чл. 10, ал. 8 след думите „заявените за
подпомагане“ се добавя „земеделски“.
5. В чл. 14, ал. 1 след думите „част от“ се
добавя „земеделски“.
6. В чл. 17, ал. 3 след думите „(ОВ L 181
от 20.06.2014 г.)“ се поставя точка и текстът
до края се заличава.
7. Приложението се изменя така:
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„

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2018
Форма за физически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ
СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2018
Форма за ЕТ/Юридически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ СЧИТА
ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС И ПЕЧАТ СЪГЛАСИЕТО СИ С РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ)
Фирма
ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Печат/Дата
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УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Страница 1 / 8

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2018
Форма за Физически лица

Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за
кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи и/или животни, които не са налични в
заявлението за подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Електронна поща (e-mail)

Пол
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Отказвам се от схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Декларация при прекратяване на участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС):
Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), не се
допуска повторно включване в нея.
Подпис

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) - СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни)
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) - СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - СЗ (основна)
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ (други)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II на Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
7.7. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.8. НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
7.9. НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:
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равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
10. Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм, че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на
проверка на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
11. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
12. Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
13. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП в срок от 20 работни дни от
датата на получаване на уведомително писмо, но не по-късно от първи декември в годината на кандидатстване. Освен изпращаните
от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет страницата на ДФЗ, в системата за
индивидуална справка.
9.

14. Декларирам, че упражнявам и дейност, свързана с изброените съгласно чл. 9, параграф 2 от Регламент № 1307/2013.
Експлоатация на летища

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил по схемите за директни плащания над левовата
равностойност на 3000 евро и експлоатирам летища и/или железопътни услуги и/или водни съоръжения и/или извършвам услуги
в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих, е необходимо да отговарям на изискванията на чл.
38б, ал. 3 от ЗПЗП, които ще докажа чрез предоставяне на документи.
15. Декларирам, че съм запознат със забраната за използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 45, параграф 10б от
Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в
рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (обн. ОВ L 181/1 от 20.06.2014
г.).

Подпис

Общи документи за физически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие на договор с контролиращо лице /в случай на деклариране на площи с биологично
земеделие/

Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

2

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

5

6

Заявен за ЕНП
7

Напояване
8

Площ (ха)
9

СЕПП
10

11

ПНДП

№

13

Подпис/Дата

12
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14

15

Н2000 (мярка 12)
16

Землище

2

1

4

Номер на парцел от ИСАК
5

Култура код

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

Подпис/Дата

7

Сорт

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

Номер на БЗС от ИСАК

ДЪРЖАВЕН

№

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2/НР2
17

52

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2018

Землище

1

Култура код

Схеми/Мерки за подпомагане
СП (основна), СП
(други), СЗ (основна),
СЗо, СЗ (други), СПК

Таблица на използваните парцели 2018
Агроекология и климат
(Мярка 10)

Данни за идентификация на парцела
Биологичен или в преход
за целите на ЗДП

УИН: попълва се служебно

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 17

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3
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ДЪРЖАВЕН

Подпис/Дата

Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)

Специално плащане за култура – памук (Памук)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини, пъпеши) – СЗ (други)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – СЗ (основна)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (други)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна)

Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП)

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2018

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 17
С Т Р. 5 3

% ЕНП

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)
Площ (л.м.)
Площ (ха)

Синори (полски граници)

Жив плет/Обрасла с дървесна растителност ивица/Редици от дървета

Полски горички (дървета в група)

Подпис/Дата

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ....................

Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи ....................

За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП, равни на ....................

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.5
Площ (л.м.)

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1
=Колона 2*0.3

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

ОБЩО:

2

1

ДЪРЖАВЕН

Угар

ЕНП (ха)

Подпис/Дата

1.5

10

Площ (л.м.)
Площ (ха)

9
9

Площ (л.м.)
Площ (л.м.)

0.5

1
0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)
Жив плет/Обрасла с дървесна растителност
ивица/Редици от дървета
Полски горички (дървета в група)

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

4

Декларирана площ на парцел
(ха)
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Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3

Наименование на културата / ЕНП

Декларирана площ (ха)

2

1

Код култура

УИН: попълва се служебно

54

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 17

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид
4

ПНДЖ 1

Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата

2

Схема/Направление

1

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“
2

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2018

Подпис/Дата

3

Общ брой по видове, за
които кандидатствам
през текущата кампания
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Подпис/Дата

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2018

УИН: попълва се служебно

ДЪРЖАВЕН

Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

2

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ, необвързана с
производството (ПНДЖ1) 2018

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 17
С Т Р. 5 5

2

№

1

3

Порода

ЕКАТТЕ

2

Ушна марка/ ЕИД
номер

Собствено
животно
6

Пол
7

8

Селекционен
контрол

9

10

4

5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Подпис/Дата

7

Деклариран брой
пчелни семейства
в пчелина

Мярка 10
на площ

15

Мярка 11
10

Мярка 11 от ПРСР
2014-2020

14

ВЕСТНИК

Подпис/Дата

8

Дата на
деклариране

13

ДЪРЖАВЕН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

№ в БАБХ

12

Подпис/Дата

11

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2018

5

Собственик/
наемател на ЖО

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията му
в БАБХ/

4

Предназначение
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56

№

Вид

1

СМлК, СМКЮ,
ЕЖСК (мляко),
ЕЖСК (месо),
СМлК (пл)

Таблица за отглежданите животни 2018
ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

УИН: попълва се служебно

Биволи

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Мярка 10
на животинска
единица

С Т Р.
БРОЙ 17

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2018
Форма за ЕТ/Юридически лица

Този документ се попълва служебно, подписва се и се подпечатва от кандидата за подпомагане. Той съдържа предварително регистрираните в
ИСАК данни за кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи и/или животни, които не
са налични в заявлението за подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (ЕТ/Юридическо лице)
Фирма

УРН

Тип на организацията

ЕИК по БУЛСТАТ

Регистрация в търговския регистър
Управляващо лице
Дата на раждане
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

ЕГН/ЛНЧ
Пол
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Отказвам се от схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Декларация при прекратяване на участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани, не се допуска
повторно включване в нея.
Подпис/Печат

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат
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Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) – СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни) –
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – СЗ (основна)
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) – СЗ (други)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
7.7. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.8. НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
7.9. НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат
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календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
10. Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм, че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на
проверка на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
11. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
12. Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
13. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП в срок от 20 работни дни от
датата на получаване на уведомително писмо, но не по-късно от първи декември в годината на кандидатстване. Освен изпращаните
от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет страницата на ДФЗ, в системата за
индивидуална справка;
9.

14. Декларирам, че упражнявам и дейност, свързана с изброените съгласно чл. 9, параграф 2 от Регламент № 1307/2013.
Експлоатация на летища

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

Държавни или общински предприятия и техните подразделения

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил по схемите за директни плащания над левовата
равностойност на 3000 евро и експлоатирам летища и/или железопътни услуги и/или водни съоръжения и/или извършвам услуги
в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих и/или държавни или общински предприятия и
техните подразделения е необходимо да отговарям на изискванията на чл. 38б, ал. 3 от ЗПЗП, които ще докажа чрез
предоставяне на документи.
15. Декларирам, че съм запознат със забраната за използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 45, параграф 10б от
Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (обн. ОВ L
181/1 от 20.06.2014 г.).

Подпис/Печат

Общи документи за ЕТ/Юридически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от Удостоверение за актуално състояние, издадено не
по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
Копие на договор с контролиращо лице /в случай на деклариране на площи с биологично земеделие/

Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

2

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

Култура код
5

6

Заявен за ЕНП
7

Напояване
8

Площ (ха)
9

10

СЕПП

№

12

Подпис/Дата/Печат

11

Схеми/Мерки за подпомагане
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13

14

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)
15

Н2000 (мярка 12)
16

Землище

2

1

4

Номер на парцел от ИСАК

6

Площ (ха)

Подпис/Дата/Печат

5

Култура код

Подпис/Дата/Печат

7

Сорт

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

Номер на БЗС от ИСАК

ДЪРЖАВЕН

№

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2 /НР2
17

60

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2018

Землище

1

ПНДП

Таблица на използваните парцели 2018
СП (основна), СП
(други), СЗ (основна),
СЗо, СЗ (други), СПК

Данни за идентификация на парцела
Биологичен или в
преход за целите на
ЗДП

УИН: попълва се служебно

Агроекология и климат
(Мярка 10)

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 17

Подпис/Дата/Печат

ВЕСТНИК
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3
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ДЪРЖАВЕН

Подпис/Дата/Печат

Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)

Специално плащане за култура – памук (Памук)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини, пъпеши) – СЗ (други)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – СЗ (основна)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (други)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна)

Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП)

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2018

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 17
С Т Р. 6 1

% ЕНП

Площ (л.м.)
Площ (ха)

Жив плет/Обрасла с дървесна растителност ивица/Редица от дървета

Полски горички (дървета в група)

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

Подпис/Дата/Печат

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ....................

Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи ....................

За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП, равни на ....................

ОБЩО:

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Синори (полски граници)

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.5
Площ (л.м.)

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1
=Колона 2*0.3

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

2

1

ДЪРЖАВЕН

Угар

ЕНП (ха)

Подпис/Дата/Печат

1.5

10

Площ (л.м.)
Площ (ха)

9
9

Площ (л.м.)
Площ (л.м.)

0.5

1
0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)
Жив плет/Обрасла с дървесна растителност
ивица/Редица от дървета
Полски горички (дървета в група)

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

4

Декларирана площ на парцел
(ха)
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Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3

Наименование на културата / ЕНП

Декларирана
площ (ха)

2

1

Код култура

УИН: попълва се служебно

62

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 17

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид
4

ПНДЖ 1
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Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата/Печат

2

Схема/Направление

Подпис/Дата/Печат

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

2

ДЪРЖАВЕН

1

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2018

УИН: попълва се служебно

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2018

3

Общ брой по видове, за
които кандидатствам
през текущата кампания

Подпис/Дата/Печат

2

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ (ПНДЖ1), необвързана с
производството 2018

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 17
С Т Р. 6 3

2

№

1

3

Порода

ЕКАТТЕ

2

Ушна марка/ ЕИД
номер
3

Собствено
животно
6

Пол
7

8

Селекционен
контрол

9

11

5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Подпис/Дата/Печат

7

Деклариран брой
пчелни семейства
в пчелина

Мярка 10
на площ

15

Мярка 11
9

Мярка 11 от ПРСР
2014-2020

14

ВЕСТНИК

Подпис/Дата/Печат

8

Дата на
деклариране

13

ДЪРЖАВЕН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

4

№ в БАБХ

12

Подпис/Дата/Печат

10

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2018

5

Собственик/
наемател на ЖО

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията му
в БАБХ/

4

Предназначение
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64

№

Вид

1

СМлК, СМКЮ,
ЕЖСК (мляко),
ЕЖСК (месо),
СМлК (пл)

Таблица за отглежданите животни 2018
ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

УИН: попълва се служебно

Биволи

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Мярка 10
на животинска
единица

С Т Р.
БРОЙ 17

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане УРН:

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

С Т Р. 6 5
Страница 1 / 1

Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите“

С този документ Вие кандидатствате за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“, като той ще се
счита за подаден само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК.

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

Данни за парцели по Н2000
Парцели, заявени за участие по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите”,
забрани в защитени зони от НАТУРА 2000 и изисквания за отпускане на финансова помощ.
Парцел №

Площ (ха)

Забраните, които кандидатът за подпомагане следва да спазва, за да получи подпомагане и които са
включени в издадената от Министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на защитена
зона............................ BG..........., са:
1. Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета),
при ползването на земеделски земи като такива
2. Забрана за косенето на ливадите до 1 юли
3. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и
преди 15 юли;
4. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни;
5. Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в селското
стопанство;
6. Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Декларации при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
(Мярка 12):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Запознат съм с изискването да спазвам забраните, включени в издадена от Министъра на околната среда и водите заповед №
.................... за обявяване на защитена зона .................. с код BG......, за парцелите, които заявявам за подпомагане по мярка 12
„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ в нея.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 4 и Глава Шеста от НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на мярка
12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите” от ПРСР за периода 2014-2020 г. и с условията за намаляване и
отказване на изплащането на финансова помощ.
Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО,
съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони
по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗБР;
Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам
режимите определени в него;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по Мярка 12 и мярка 11
„Биологично земеделие”, за които има забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
Запознат съм с изискването, че не мога да заявявам площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с
висока природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000
с влезли в сила заповеди.

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Дата / Подпис и Печат (за ЕТ и ЮЛ)

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане УРН:

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

УИН: попълва се служебно
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Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 7 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014
С подаването на този документ, Вие изпълнявате изискванията на чл.17, апар.7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 относно
декларираните от Вас площи, засети с култура коноп.

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

Данни за парцели, засети с култура коноп
Парцели, декларирани в заявлението за подпомагане с УИН:...................................., засети с култура коноп:

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура коноп 2018
Парцел №

Площ (ха)

Използван сорт
семена

Използвано количество
семена кг/ха

Предоставям копие на официалните етикети, използвани на опаковката на семената.

Декларирам, че използваните от мен сортове семена са със съдържание под 0,2 тегловни
процента тетрахидроканабинол и са сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на
Съвета.
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата (и печат за ЕТ и ЮЛ)
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2

1

3

Номер на БЗС от ИСАК
5

Култура код

7

Сорт памук

Подпис/Дата (и печат за ЕТ и ЮЛ)

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Предоставям документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата‐членка, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.

6

Площ (ха)

Дата/Подпис (и печат за ЕТ и Юридически лица)

4

Номер на парцел от ИСАК

ДЪРЖАВЕН

Предоставям сертификат за сортовете, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба №. 3 от 17.02.2015 г.

Землище

№

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура памук 2018

Парцели, декларирани в заявлението за подпомагане с УИН:...................................., засети с култура памук:

Данни за парцели, засети с култура памук

Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

С подаването на този документ, Вие изпълнявате изискванията на чл.17, пар.8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 относно декларираните от Вас площи, засети с култура памук.

Данни за кандидата

УРН

УИН: попълва се служебно

Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) №
809/2014

Заявление за подпомагане УРН:

БРОЙ 17
С Т Р. 6 7

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2018
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни

Заявени за подпомагане направления:
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с
орнитологично значение
Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron
percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение
Контрол на почвената ерозия
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)
Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство
Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство
Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и/или ал. 4 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за
прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението прилагам и
обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите)
Прилагам следните документи:

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на агроекологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 10 „Агроекология и климат”.
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 10
„Агроекология и климат” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
6. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
7. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за
получаване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
8. Не съм заявил за подпомагане площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000 с
влезли в сила заповеди.
9. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия”.
10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство”.
11. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
12. Запознат съм, че мога да поискам по всяко време прекратяване на поет агроекологичен ангажимент, като уведомя
писмено ДФЗ – РА и възстановя всички получени до момента агроекологични плащания съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 7
от 24.02.2015 г.
13. Запознат съм, че годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент
по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
14. Запознат съм, че финансовата помощ за календарната година на констатацията и за следващата може да бъде отказана,
когато:
14.1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50
% от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
14.2. се установи, че бенефициентът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради небрежност
е пропуснал да предостави необходимата информация;
15. Запознат съм, че приемът на заявления за подпомагане се извършва в съответствие със заповедта на Министъра на
земеделието, храните и горите по чл.4, ал.5 от Наредба №5 от 2009 г.
16. Запознат съм, че в срок, определен в заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните паркове въвеждат данни в електронната система
по чл. 54 от Наредба №7 от 24.02.2015 г. за извършените през текущата година проверки.
17. Запознат съм, че данните въведени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и
дирекциите на националните паркове се визуализират и са достъпни в индивидуалната справка качена на интернет
страницата на ДФЗ – РА (http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012:1).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Декларации, задължителни за участие по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” (ВПС-1):
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” (ВПС-1):
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
1.1 Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
1.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
1.3 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите
видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1):

1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но
следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в продължение на 5 последователни години.
2. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам минимум 50 % есенни зърнено-житни култури и минимум 30 % царевица
от заявените по дейността площи в местообитания на червеногушите гъски (само в случай че кандидатствам за
подпомагане за дейността за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на
червеногушата гъска).
3. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове
гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи (само в случай че кандидатствам за подпомагане за дейността
за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 %
от заявените по дейността площи).
4. Запознат съм с изискването за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на Ливаден блатар (Circus
pygargus) (само в случай че кандидатствам за подпомагане за дейността да не се прибира реколтата преди 31 юли в
площи с гнезда на ливадния блатар).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и
ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1):
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
1.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
1.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
1.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел
(Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично
значение” (ВПС-4.2):
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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2. Запознат съм с изискването да превърна обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca)
или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в постоянно затревени площи.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca)
и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.2):
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
1.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
1.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
1.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи”
площта на парцелите, заявени с код АК6, не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на
годината, в която съм регистриран за участие.
3. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи”
площта на парцелите, заявени с код АК6 за поредна година, следва да бъдат заявени в заявлението за плащане и да се
поддържат като постоянно затревени площи.
4. Запознат съм, че не трябва да разоравам създадените затревени площи при осъществяването на дейността „Превръщане
на обработваеми земи в постоянно затревени площи” след първата година от поетия ангажимент.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
1.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
1.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
1.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Запознат съм и спазвам изискването да притежавам най-малко 50 овце или 10 говеда или при комбинация от тях – не помалко от 10 ЖЕ.
2. Запознат съм с изискването да спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените
площи съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността.
3. Запознат съм с изискването да не извеждам по-голям брой животни от съответния вид от записаните в разрешителното за паша,
издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“, „Пирин” или „Централен Балкан”.
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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4. Запознат съм с изискването да извеждам животните на паша на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината
в периода май-октомври.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“ „Пирин” или
„Централен Балкан”.
2. Копия от сертификатите за произход (родословените сертификати) на каракачанските кучета и кучетата от порода
„Българско овчарско куче”, издадени от Международна асоциация на каракачанските кучета или друга призната асоциация.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското стопанство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя на одобрените животни (по видове) от последното подадено заявление за
подпомагане, с което съм поел пет годишен ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам животните, с които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на
броя им вследствие на клане, продажба, смърт или кражба ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до 80 дни от деня,
следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата
година, ако събитието се е случило след този период).
3. Запознат съм, че в случаите на настъпили форсмажорни или извънредни обстоятелства, засягащи броя на отглежданите животни
с ангажимент по направлението, до края на петгодишния си ангажимент, ще спазвам ангажимента си с броя на отглежданите
животни от същия вид след настъпване на обстоятелствата.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за
селското стопанство”:
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или
съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община
(за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство.
3. Документ за загубите на животните (до 80 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за
подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този
период ).
4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
4.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
4.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
4.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
5. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство”:
1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но
следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в продължение на 5 последователни години.
2. Запознат съм с изискването, че максимално допустимата площ за подпомагане по направлението е 50 ха.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие
сортове, важни за селското стопанство”:

по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни

1. Заявил съм през текущата година сорт трайни насаждения и/или многогодишни култури, който е застрашен от
генетична ерозия и вече е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и
многогодишни култури)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за
селското стопанство”:
1. Копие от фактура за съответната година на подаване на заявлението за плащане за площите заети от едногодишни
земеделски култури или новосъздадени трайни насаждения, с която се удостоверява, че посевният и/или посадъчният
материал за заявения местен сорт, застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да
сортоподдържа съответния сорт. (документът не се изисква ако кандидатът е лице, което извършва
сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична ерозия, определен от ИАСАС, както и в случай че
кандидатът е заявил само вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури).
2. Копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия
и е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури и
е отбелязал допълнителната декларация по т. 1).
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и
осигуряване на естествено опрашване“:

1. Запознат съм с изискването да притежавам регистриран/и съгласно изискванията на чл.137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) пчелин/и, с най-малко 25 пчелни семейства, индивидуално идентифицирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).
2. Запознат съм с изискването да осигуря сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства в периода 15
март – 15 септември с цел извършване на паша на разстояние от минимум 3 км по въздух от постоянния пчелин, регистриран
в БАБХ.
3. Запознат съм с изискването, че не мога да намалявам заявените за подпомагане пчелни семейства под 80% от
първоначално одобрения брой през целия период на ангажимента.
4. Запознат съм с изискването да осигуря ежегодно придвижване на заявените пчелни семейства във временни пчелини на
минимум 2 местоположения, разположени на площи по чл. 4, ал.4 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г.
5. Запознат съм, че трябва да спазвам минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици на заявените пчелни
семейства във всеки временен пчелин.
6. Запознат съм с изискването, че едно местоположение в годината на заявяване се ползва, като се разполагат до 50 пчелни
семейства от заявените.
7. Запознат съм, че разстоянието между временните пчелини, собственост на земеделския стопанин, в които се разполагат
пчелните семейства за изпълнение на дейността трябва да е минимум 500 м по въздух.
8. Запознат съм, че временните пчелини трябва да са регистрирани посредством географски координати в интегрираната
информационна система на БАБХ (ВетИС).
9. Запознат съм с изискването, че максималният брой пчелни семейства които мога да заявя по напраението е 100 бр.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Специфични документи по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на
естествено опрашване“:
1. Предоставям нотариално заверен документ, в който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да
получава подпомагане за всички заявени пчелни семейства (в случай на съсобственост на заявени за подпомагане пчелни
семейства).
2. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
2.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
2.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
2.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
3. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава друго
лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде осъществено до
края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се представя най-късно с
подаване на заявление за плащане на третата година).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” 2018
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства

Заявени за подпомагане направления:
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Биологично животновъдство

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет биологичен ангажимент по
направление „Биологично растениевъдство” и спазвам разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 от
24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението
прилагам и обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите).
Прилагам следните документи:

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа
или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на биологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;
1.4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
2. Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009* на Съвета, както и с условията за активен земеделски стопанин съгласно
чл. 38б от ЗПЗП.
3. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от биологичните ми задължения, от началото на първата година
на кандидатстване и участие в мярка 11 „Биологично земеделие”.
4. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
5. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на биологичните дейности, определени в мярка 11
„Биологично земеделие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за които кандидатствам за
период от 5 последователни години.
6. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).
7. Запознат съм с изискването, че годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на
преход) се предоставят за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно
чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
8. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните биологични дейности, които ще изпълнявам
в 5 последователни години.
9. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
10. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията
за получаване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
11. Запознат съм с изискването, че до 30 септември на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на
първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж трябва да съм получил
сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от мен растителни, животински или пчелни
продукти с правилата на биологичното производство и да ги предоставя най-късно до 30 октомври на петата година от
поемане на ангажимента по съответното направление. Документът следва да удостоверява наличие на биологична продукция
и да е за всеки от одобрените за подпомагане парцели преминали периода на преход към биологично производство по чл.11,
ал.4 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.
12. Запознат съм с изискването да предоставя документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на
контролиращото лице и копие на договора с новото контролиращо лице в срок от 15 работни дни от промяната.
13. Запознат съм с изискването да предоставя в ДФЗ-РА документ, удостоверяващ настъпили промени, свързани с
изключването или включването в система на контрол за биологично производство на заявени за подпомагане по мярката
земеделски парцели, животни и пчелни семейства – в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната.
14. Запознат съм, че мога да кандидатствам едновременно за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие”:,
направление „Биологично животновъдство” и по мярка 14 „Хуманно отношение към животните”.
15. Не съм заявил за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
плащания по Рамковата директива за водите” и по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., за които има
влязла в сила забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
16. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия” от мярка 10.
17. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство” от мярка 10.
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18. Запознат съм, че мога да поискам по всяко време прекратяване на поет ангажимент, като уведомя писмено ДФЗ – РА и
възстановя всички получени до момента плащания съгласно чл.15 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.
19. Запознат съм, че годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент
по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
20. Запознат съм с изискването, че при извършване на биологичните дейности по съответното направление в рамките на
поетия от мен многогодишен ангажимент следва да няма прекъсване в периода на контрол върху стопанството ми.
21. Запознат съм, че финансовата помощ за календарната година на констатацията и за следващата може да бъде отказана,
когато:
21.1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50
% от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
21.2. се установи, че бенефициентът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради
небрежност е пропуснал да предостави необходимата информация;
21.3. се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието, храните и горите при отнемане на
документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за
контрол и сертификация.
22. Запознат съм, че приемът на заявления за подпомагане се извършва в съответствие със заповедта на Министъра на
земеделието, храните и горите по чл.4, ал.5 от Наредба №5 от 2009 г.
23. Запознат съм, че в срок, определен в заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА контролиращите лица въвеждат
всяка година данни за състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните в електронната система по чл. 49 от
Наредба №4 от 24.02.2015 г. към последната дата за подаване на заявление за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от
Наредба № 5 от 2009 г.
24. Запознат съм, че данните въведени от контролиращите лица се визуализират и са достъпни в индивидуалната справка
качена на интернет страницата на ДФЗ – РА (http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012:1).
25. Запознат съм, че в регламентираните срокове съгласно чл. 12, ал.2 от Наредба №5 от 2009 г., имам възможност да правя
промени в заявените кодове на дейност по съответното направление в случай на настъпили промени.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Запознат съм с изискването да извършвам биологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на
5 последователни години от първата година на поемане на ангажимента.
2. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
2.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
2.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото
лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
2.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
3. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по
чл. 37. ал.1 от Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху
производството и етикетирането.
4. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски
парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”.
5. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в
преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само
за производителите на посевен и посадъчен материал):
1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от
27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол.

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Документи по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен
и посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за
фитосанитарния контрол (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление
„Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция и да е за всеки от одобрените за подпомагане парцели преминали периода на преход към биологично
производство по чл.11, ал.4 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.
4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение:
4.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
4.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.
4.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина.
4.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
5. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
6. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично пчеларство”:
1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под
минималния изискван брой от 20 пчелни семейства.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното
производство.
3. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в
ДФЗ-РА анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата година.
4. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
4.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
4.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото
лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
4.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по
чл. 37. ал.1 от Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху
производството и етикетирането.
6. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
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прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички пчелни
семейства в стопанството ми.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично пчеларство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата
на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото лице по т. 1
(краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено заявление за
подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата година от
първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично
обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина.
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
5. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично животновъдство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам размерът на площите и животинските единици (ЖЕ), за които съм поел петгодишно
задължение, под минималния изискван размер от 0,5 ха и 1 ЖЕ.
2. Запознат съм с изискването, че се подпомагат само животните в основното стадо (млечни крави - майки, месодайни крави –
майки, млечни биволици – майки, месодайни биволици - майки, овце - майки, кози - майки).
3. Запознат съм с изискването да отглеждам всички животни от заявения вид в стопанството по метода на биологичното
производство.
4. Запознат съм с изискването, че при промяна на животните в стопанството ми от съответния вид, с който кандидатствам за
подпомагане или при увеличаване на броя им следва да сключа анекс към договора с контролиращото лице.
5. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в ДФЗ-РА
анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на животните от заявения вид в стопанството през текущата година.
6. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в преход към
биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
7. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
7.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
7.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото лице и
третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
7.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
8. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по чл. 37. ал.1 от
Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури,
растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и
етикетирането.
9. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички животни от заявения вид в
стопанството ми.
10. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Биологично животновъдство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените животински продукти с
правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина.
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
5. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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Декларация за запознаване с определенията за нередност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ЗА НЕРЕДНОСТ
Дата на отпечатване и печат на ОД

УИН

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

Упълномощено лице
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №

Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /

Декларирам:
1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно Регламент (ЕО) № 1303/2013 г., както следва:
„нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на
тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на
европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на
бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

2. Запознат/а съм с определението за съмнение за измама, Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от
8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013г., както следва:
„съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на административно или съдебно
производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, поспециално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на
член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности
3. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, както следва :
„измама” е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
3.1. Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води
до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
3.2. Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в
`
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предходната подточка;
3.3. Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
3.4. Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект

4. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за нередност или съмнение за измама,
който се отнася до дейността на ДФ „Земеделие” по прилагането на схемите и мерките по директни плащания на
площ или е свързан с изпълнение на проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз, а именно:
4.1. до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”;
4.2. до ВКП или компетентната прокуратура;
4.3. до други компетентни институции в Република България;
4.4. до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности” в Министерството на
вътрешните работи;
4.5. до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

______________________________________________________
дата/подпис (и печат за ЕТ и ЮЛ)
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София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата _______________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________
___________________________________________________________________________________

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра
на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на
площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:________________
1

Декларатор: ____________________
(подпис)

Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или
мярка, по която се кандидатства.
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София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ

Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра
на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на
площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
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8. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „минист ъра на земеделието, храните и
горите“ и „Министерството на земеделието,
храните и горите“ .
§ 17. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. бр. 106
от 2000 г.; доп., бр. 99 от 2001 г.; изм., бр. 39
от 2002 г., бр. 79 и 89 от 2011 г.; доп., бр. 23
от 2012 г.; бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63
от 2014 г., 31 от 2015 г.; доп., бр. 52 и 105 от
2016 г.; изм., бр. 19 и 43 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 3 след думата „лице“ се добавя „с нотариално заверено пълномощно“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 2 думите „имотите, които ще ползват през съответната година и“ се заменят с
„всички имоти,“;
б) в ал. 7 думите „чл. 11, ал. 1“ се заменят
с „чл. 5, ал. 3“, а след думата „лице“ се добавя
„с нотариално заверено пълномощно“;
в) създава се ал. 8:
„(8) При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава
издадената регистрационна карта.“

ВЕСТНИК
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3. В чл. 11:
а) в ал. 1 след думата „лице“ се добавя „с
нотариално заверено пълномощно“, а думите
„срока по“ се заменят със „срока и по реда на“;
б) в ал. 1б след думата „лице“ се добавя „с
нотариално заверено пълномощно“;
в) в ал. 2 след думите „чл. 7, ал. 1, т. 1, 2,“
се добавя „3а“.
4. В чл. 13 ал. 1 се отменя.
5. Навсякъде в наредбата думите „министъра/ът на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „министъра/ът на земеделието, храните и
горите“ и „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 18. В Наредба № 44 от 2006 г. за вет еринарномедиц инск и т е изиск ва ни я к ъм
животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от
2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г., бр. 40, 48 и
90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 10 и 94
от 2012 г., бр. 69 от 2013 г., бр. 15 и 62 от
2014 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 56 от 2017 г.) в
§ 3а на преходните и заключителните разпоредби, думите „17.10.2008 г.“ се заменят с
„11.07.2017 г.“.
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
1718
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-15
от 20 октомври 2017 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1 и
ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз във връзка със Заявление с вх. № 70-1704
от 24.04.2017 г., Сертификат за акредитация № 6
ОСП и Заповед № А178 от 31.05.2017 г., издадени
от ИА „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-827 от 20.10.2017 г. на министъра
на земеделието, храните и горите разрешавам
на „Булгарконтрола“ – АД, с ЕИК 831635265, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1080,
район „Средец“, ул. Парчевич № 42, и офис на
адрес: гр. София 1000, бул. Ситняково № 23, да
извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28.06.2007 г. относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L
189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 г. на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; фуражи; посадъчен и посевен материал.
Разрешението е валидно до 31.05.2021 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-15

1343

Министър:
Р. Порожанов

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-21
от 22 декември 2017 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
в Европейския съюз във връзка със Заявление
с вх. № АО-2397 от 12.12.2016 г., Сертификат за
акредитация № 14 ОСП и Заповед № А632 от
30.11.2016 г., издадени от ИА „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-982 от
22.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите разрешавам на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, с ЕИК 203598067, със седалище и
адрес на управление в Република България, област
София, община Столична, гр. София 1407, район
„Триадица“, ж.к. Южен парк, бл. 28, магазин 1, да

извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L
189 от 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008
на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (EO) № 834/2007 на Съвета относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
(ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват включва: живи или непреработени земеделски продукти; преработени
земеделски продукти, предназначени за храна;
фуражи; дрожди, използвани за храна или фураж,
без аквакултури и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 30.11.2020 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-21
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Министър:
Р. Порожанов

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-22
от 22 декември 2017 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти в
Европейския съюз във връзка със Заявление с вх.
№ АО-201 от 2.02.2017 г., Сертификат за акредитация № 16 ОСП и Заповед № А24 от 31.01.2017 г.,
издадени от ИА „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-983 от 22.12.2017 г.
на министъра на земеделието, храните и горите
разрешавам на „Ну трамед“ – ЕООД, с ЕИК
201694362, със седалище и адрес на управление
в Република България, област Пловдив, община
Пловдив, гр. Пловдив 4003, район „Северен“,
ул. Сливница № 6А, ет. 6, офис 12, да извършва
контрол и сертификация на продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L
189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008
на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
(ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват включва: живи или непреработени земеделски продукти; преработени
земеделски продукти, предназначени за храна;
фуражи; посадъчен и посевен материал, дрожди,
използвани за храна или фураж, аквакултури и
продукти от тях.
Разрешението е валидно до 31.01.2021 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-22
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Министър:
Р. Порожанов
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РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-18
от 17 януари 2018 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1 и ал. 5 и чл. 21а от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски
продукти в Европейския съюз във връзка със
Заявление с вх. № АО-2013 от 14.11.2017 г., копие
от превод на нотариално заверено писмо № 7581
от 21.12.2017 г. от ESYD – Гръцка акредитационна
система за акредитационен статус на „Космосерт
услуги за сертифициране – клон България“, и
Заповед № РД-09-41 от 17.01.2018 г. на министъра
на земеделието, храните и горите разрешавам
на „Космосерт услуги за сертифициране – клон
България“ с ЕИК 203118625, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гоце Делчев,
бул. България № 49А, ет. 4, офис 35, да извършва
контрол и сертификация на продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189
от 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола (ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват вк лючва: живи или
непреработени селскостопански продукти (включително аквакултури) и водорасли; преработени
селскостопански продукти и аквакултурни продукти за използване като храна, включително
дрожди и водорасли; фураж, включително дрожди
и вивариум; вегетативен размножителен материал
и семена за култивация.
Продуктовият обхват не включва производство на вино.
Настоящото разрешение се издава за срок от
изтичането на действащото разрешение до приключване на процедурата по преакредитация, но
не по-дълъг от 6 месеца.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-18
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Министър:
Р. Порожанов

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-48 от 9 февруари 2018 г. на МТИТС
№ РД-02-14-109 от 7 февруари 2018 г. на МРРБ
По заявление на „Зърнени храни – гр. Силистра“ – АД, със седалище и адрес на управление – гр. Силистра, ул. Житарска № 1, и с ЕИК
118020075, със съвместна заповед на министъра

ВЕСТНИК
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на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-654 от
2 декември 2014 г. (МТИТС) и № РД-02-14-1242
от 15 декември 2014 г. (МРРБ) е дадено разрешение за изработване на проект на генерален
план за изграждане на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Зърнени храни
Силистра“ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
акватория. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. Заповедта е публикувана
на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на
18 декември 2014 г.
Със заявление на „Зърнени храни – гр. Силистра“ – АД, вх. № 2365 от 12 декември 2015 г.,
е внесен по реда и при условията на чл. 25 от
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г.;
изм., бр. 2 от 2015 г.) проект на генерален план
на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Зърнени храни Силистра“ – подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория. Към
заявлението, поправено с писмо, вх. № 2365 от
9 май 2016 г., са приложени: прединвестиционно
проучване; документи, удостоверяващи правото
на собственост на заявителя върху поземлените
имоти, които ще съставляват територията на
пристанището, както и върху изградената в тях
инфраструктура; доказателства за одобреното със
Заповед № 1308, издадена на 26 ноември 2001 г. от
кмета на община Силистра, изменение на плана
за регулация на кв. 1 в Промишлена зона „Запад“
на гр. Силистра и за проведената процедура по
изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Силистра, одобрени със Заповед
№ РД-18-66, издадена на 2 юни 2008 г. от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, което изменение засяга
включените в обхвата на проекта поземлени
имоти; писмо на директора на Националния
институт за недвижимо културно наследство,
изх. № 0401-123 от 6 март 2015 г., съгласно което
имотите, засегнати от инвестиционната инициатива на „Зърнени храни – гр. Силистра“ – АД,
се намират „далеч на запад от археологическия
резерват „Доросторум – Дръстър – Силистра“ и
в тях няма регистрирани единични или групови
недвижими културни ценности; Решение № ЕО6/2016 г. за прецен яване необходимост та от
извършване на екологична оценка, издадено на
26 април 2016 г. от министъра на околната среда
и водите, със заключение, че не е необходимо
извършване на екологична оценка по проекта
на генерален план за пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Зърнени храни
Силистра“ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
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акватория; становища за съгласуване на проекта
на генерален план от страна на експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения
е налице или се предвижда присъединяване.
За изработения проект на генерален план
писмено са уведомени заинтересованите лица,
определени в съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието,
изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен
транспорт, като им е предоставена възможност
за запознаване с проекта и представяне на писмени становища по него в четиринадесетдневен
срок от датата на получаване на уведомлението.
В нормативно установения срок е постъпило
становище от заинтересованата страна – Министерството на околната среда и водите, съгласно
което министерството, в качеството на юридическо лице, упражняващо правото на собственост
на държавата върху имоти, включени в обхвата
на проекта на генерален план, няма бележки по
отношение на неговите предвиждания.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Речен
надзор – Русе“ и капитан на пристанище Русе,
изх. № Р-701 от 1 юни 2016 г., както и мотивирано становище на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
изх. № ДОК-250 от 29 юни 2017 г., за резултатите
от анализа на проекта на план, в т. ч. и за съответствието на предвижданията му с одобрената
от Министерския съвет Стратегия за развитие на
транспортната система на Република България
до 2020 г. и Общия генерален план за транспорта
на България.
Със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-347 от 4 септември
2017 г. (МТИТС) и № РД-02-14-719 от 1 септември 2017 г. (МРРБ) е назначен междуведомствен
експертен съвет за разглеждане, обсъждане и
приемане на проекта на генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Зърнени храни Силистра“ – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория.
Проектът на план е разгледан и обсъден на
две заседания на междуведомствения експертен
съвет, проведени съответно на 13 септември 2017 г.
и 18 октомври 2017 г. Първото от тях приключва
с решение по чл. 35, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието,
изработването, одобряването и изменението на
генералните планове на пристанищата за обществен транспорт – на вносителя са дадени указания
за поправяне на проекта.
Съобразявайки направените от членовете на
междуведомствения експертен съвет бележки
по проекта и дадените в тази връзка указания,
с две писма, съответно с вх. № Р-701 от 11 октомври 2017 г. и № Р-701 от 16 октомври 2017 г.,
„Зърнени храни – гр. Силистра“ – АД, е внесло
поправен проект на генерален план на прис-
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танище за обществен транспорт с регионално
значение „Зърнени храни Силистра“ – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория (текстови и
графични части).
Съгласно решението по т. 3 от протокола от
второто заседание на междуведомствения експертен съвет, проведено на 18 октомври 2017 г.,
проектът е приет със следната бележка: Да бъде
представен за одобряване, при условие че бъде
съгласуван от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол или бъде получено
становище, че такова съгласуване не е необходимо.
Постъпилото на 2 януари 2018 г. писмо на
заместващия главния директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ в Министерството на
вътрешните работи с вх. № 04-02-179 от 2.01.2018 г.
съдържа становище за приемане на разработения проект на генерален план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Зърнени храни Силистра“ и изрично указание
за това, че след въвеждане на пристанището в
експлоатация то ще бъде обслужвано от служителите на граничен контролно-пропускателен
пункт Силистра, които ще извършват гранични
проверки на екипажите на посещаващите го
кораби. Направени са и препоръки за етапа на
инвестиционно проектиране на елементите на
пристанищната инфраструктура.
Предвид изложеното на основание чл. 112а,
ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 36, ал. 1 от
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт нареждаме:
1. Одобряваме приетия от междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 3 и 4 ЗМПВВППРБ
проект на генерален план на пристанище за
обществен транспорт с регионално значение
„Зърнени храни Силистра“ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
пристанищната територия и парцеларен план за
пристанищната акватория (текстови и графични
части).
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да изпрати настоящата заповед за обнародване в „Държавен вестник“ и да я съобщи на
вносителя „Зърнени храни – гр. Силистра“ – АД.
3. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ив. Московски
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Н. Нанков
1569
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-200
от 25 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. Големо Бабино, община Криводол, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1299

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-201
от 25 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. Добруша, община Криводол, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1300

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-202
от 25 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. Краводер, община Криводол, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1301

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-204
от 25 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 (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лесура, община Криводол, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
1303
ЗАПОВЕД № РД-18-205
от 25 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. Пудрия, община Криводол, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
1304
ЗАПОВЕД № РД-18-206
от 25 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. Ладарево, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1347

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-203
от 25 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 (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Криводол, община Криводол, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-207
от 25 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. Лебница, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1302
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ЗАПОВЕД № РД-18-208
от 25 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. Лозеница, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1349

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-212
от 25 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. Божак, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
1353

ЗАПОВЕД № РД-18-209
от 25 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. Ново Ходжово, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-213
от 25 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. Болярци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1350

ЗАПОВЕД № РД-18-210
от 25 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. Спатово, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1351

Изпълнителен директор:
М. Киров

1354
ЗАПОВЕД № РД-18-214
от 25 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
гр. Годеч, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
1355

ЗАПОВЕД № РД-18-211
от 25 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. Бащино, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-215
от 25 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. Батулия, община Своге, област София.
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-18-216
от 25 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. Луково, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1357

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-221
от 29 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. Ахрянско, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

ЗАПОВЕД № РД-18-222
от 29 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. Бистроглед, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
1362

ЗАПОВЕД № РД-18-219
от 29 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. Генерал Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1359

С Т Р. 9 1

1361

ЗАПОВЕД № РД-18-217
от 25 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. Огоя, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1358

ВЕСТНИК

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

ЗАПОВЕД № РД-18-223
от 29 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. Бял извор, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
1363

ЗАПОВЕД № РД-18-220
от 29 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. Бобешино, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-224
от 29 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. Ездимирци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

1360
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-225
от 29 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. Кожинци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1365

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

БРОЙ 17

ЗАПОВЕД № РД-18-229
от 30 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. Люляково, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1369

ЗАПОВЕД № РД-18-226
от 29 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. Филиповци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1366

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-230
от 30 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. Малина, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1370

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-227
от 30 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. Дъбовик, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-231
от 30 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. Огражден, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1367

1371

ЗАПОВЕД № РД-18-228
от 30 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. Красен, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-232
от 30 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. Писарово, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1368

1372

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-233
от 30 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. Присад, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1373

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1375

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-238
от 30 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. Великово, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1378
ЗАПОВЕД № РД-18-235
от 30 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. Узово, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

С Т Р. 9 3

ЗАПОВЕД № РД-18-237
от 30 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. Бежаново, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1377

ЗАПОВЕД № РД-18-234
от 30 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.
Сираково, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1374

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-239
от 30 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. Горица, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1379

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-236
от 30 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. Александър Стамболийски, община Генерал
Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-240
от 30 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. Зограф, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1376
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ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-241
от 30 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. Калина, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-245
от 30 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. Любовка, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1381

1385

ЗАПОВЕД № РД-18-242
от 30 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. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1382

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-246
от 30 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. Плоски, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1386
ЗАПОВЕД № РД-18-243
от 30 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. Къпиново, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1383

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-247
от 30 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. Сугарево, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1387

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-244
от 30 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. Недан, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-248
от 30 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. Камен дял, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

1384
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

ЗАПОВЕД № РД-18-249
от 30 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. Красимир, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-253
от 30 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. Партизани, община Дългопол, област Варна.
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-18-250
от 30 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. Комунари, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-251
от 30 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. Лопушна, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-254
от 30 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. Рояк, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-255
от 30 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. Сладка вода, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

1391
ЗАПОВЕД № РД-18-252
от 30 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. Медовец, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3518-П
от 2 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1674 от 22.05.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 45 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
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№ 4889 от 2.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на здравеопазването, Регионална здравна инспекция – Русе,
представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.2.5528.1.4, със застроена
площ 384 кв. м, разположен на четвъртия етаж
в сграда № 1, с предназначение: за делова и
административна дейност, заедно с идеалните
части от общите части на сградата, намиращ
се в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1 по
кадастралната карта на гр. Русе, построена в
поземлен имот с идентификатор 63427.2.5528 по
кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в
Русе, ул. Независимост № 3 (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 400 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ-
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ската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3519-П
от 2 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1674 от 22.05.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 45 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4890 от 2.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на здравеопазването, Регионална здравна инспекция – Русе,
представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.2.5528.1.3, със застроена
площ 778 кв. м, разположен на третия етаж
в сграда № 1, с предназначение: за делова и
административна дейност, заедно с идеалните
части от общите части на сградата, намиращ
се в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1 по
кадастралната карта на гр. Русе, построена в
поземлен имот с идентификатор 63427.2.5528 по
кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в
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Русе, ул. Независимост № 3 (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 800 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
200 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА-04-689
от 7 февруари 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
ЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, на к.е. 88 (по кадастрална карта
имот с идентификатор 65766.39.13) в местността
Стъклен-1, к.е. 155, 156 и 157 (по КК имоти с идентификатори 65766.56.45, 65766.56.44 и 65766.56.43)
в местността Калището и к.е. 144 (по КК имот с
идентификатор 65766.52.1) в местността Драчево
бърдо-1, землище на гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Районния съд – Свищов, в 14-дневен срок
от обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Л. Попова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 955
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 ЗУТ и Решение № 138 от протокол № 12 от
22.11.2017 г. на Експертния съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
регулация за УПИ І – за основно училище, кв. 55
(ПИ № 36837.501.837 и ПИ № 36837.501.865 по
КК и КР на гр. Килифарево), част от улица с
ОК 239-238-237-207 (част от ПИ № 36837.501.1518
и част от ПИ № 36837.501.1522 по КК и КР на
гр. Килифарево) и УПИ ІІ – за общ. жил. строителство, кв. 62, по подробния устройствен план
на гр. Килифарево, община Велико Търново:
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– промяна уличната регулация на улица с
ОК 209-258-257-256 по съществуващите кадастрални данни от одобрената кадастрална карта
с кадастрални регистри спрямо УПИ І – за основно училище, кв. 55 (ПИ № 36837.501.837 и ПИ
36837.501.865 по КК и КР на гр. Килифарево);
– закриване на улица с ОК и осови точки
207-237-238-239 и създаване на нова улица с ОК
239-239а-207а по фактически реализирана улица;
– създаване на обслужваща алея между ПИ
№ 36837.501.837 и ПИ 36837.501.865 по КК и КР
на гр. Килифарево като част от УПИ І – за
основно училище, кв. 55, по фактически реализирана улица;
– създаване на нов УПИ VІІ – обществ. обсл.
дейности, кв. 62, по съществуващите имотни
граници на ПИ 36837.501.865 по КК и КР на
гр. Килифарево;
– промяна северозападната и югозападната
регулационна граница на УПИ І – за основно
училище, кв. 55 (ПИ № 36837.501.837 по КК и
КР на гр. Килифарево), по фактически реализирана улица съгласно сините линии, надписи
и зачерквания.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1405

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 37
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 64, ал. 2 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нов водопровод от съществуващ водопровод
на кръстовището на ул. Цар Калоян и ул. Кисловодск до Контролен горски пункт в ПИ 150128
по КВС на Велинград.
Целта на разработката е да се определи трасе
на нов водопровод за водоснабдяване на населението в квартали на Велинград около изброените
по-горе улици. Трасето ще бъде осъществено
подземно. Общата дължина на новия водопровод
ще бъде 997 м, като от тях 417 м са извън границите на регулацията на Велинград – в сервитута
на общински път, а останалите 580 м – по улици
от регулационния план на Велинград. Участъкът
по ул. Кисловодск между ул. Васил Петлешков и
ул. Пирин е съществуващ водопровод.
Трасето на водопровода започва от пресечката
на ул. Кисловодск с ул. Цар Калоян. Оттам продължава в северозападна посока по източното
платно на ул. Кисловодск до пресечката с ул.
Пирин, където пресича улицата и продължава
по западното є платно до пресечката с бул. Хан
Аспарух и общински път, докато достигне до
Контролен горски пункт в ПИ 150128 по КВС
на Велинград.
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Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.

1498

Председател:
Б. Мандраджиев

РЕШЕНИЕ № 38
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 64, ал. 2 и чл. 108 и ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява:
1. ПУП – парцеларен план за трасе за присъединяване към съществуващата ВиК мрежа на
инвестиционното намерение на възложителя за
ПИ 136013, което ще се осъществи чрез прокарване на нов водопровод от т. 1 – съществуващ
водопровод ПЕВП ∅ 200 в сервитута на пътя
Велинград – Сърница, до т. 3 – водомерна шахта
в имота на възложителя.
Обектът попада в местност Башкова чука/
Разсадника в землището на Велинград, община
Велинград, област Пазарджик.
Общата дължина на новото трасе е 107 м,
като е проектирано изцяло в площта, определена
като право на преминаване през ПИ 136078. То
е проектирано да започне от т. 1 – съществуващ
водопровод ПЕВП ∅ 200 в сервитута на пътя
Велинград – Сърница, да продължи в югоизточна посока през ПИ 136078 и да достигне до
водомерна шахта в имота на възложителя (ПИ
136013). Съгласно чл. 87, ал. 1 ЗУТ отпадните води
ще се заустват в собствена водоплътна изгребна
яма, изградена по санитарните изисквания – в
имота на възложителя, която ще бъде почиствана
периодично.
2. ПУП – парцеларен план за трасе за прокарване на нова кабелна линия „НН“ от ново
модулно табло до РК-2 в УПИ ІІІ, кв. 3972, до
разпределително табло в ПИ 136013, м. Башкова
чука/Разсадника, по КВС на Велинград. Новата
подземна КЛ НН от ново модулно табло до РК-2
в УПИ ІІІ, кв. 3972, по плана на Велинград преминава в западната и южната посока подземно
(от т. 1 до т. 5 – 60 м), пресича р. Чепинска (ПИ
136038) в западната посока въздушно (от т. 5 до
т. 6 – 37 м) и достига до крайната си точка – разпределително табло в ПИ 136013, м. Башкова чука/
Разсадника, по КВС на Велинград. В графичния
материал със зелен цвят е показано проектното
трасе на водопровода.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.

1499

Председател:
Б. Мандраджиев
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 657
от 24 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 25, ал. 5 във връзка с
чл. 25, ал. 3 ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе на велосипедна
алея с дължина 6841,28 м и обща проектна площ
36 835 кв. м, в землищата на гр. Крън, ЕКАТТЕ
40292, и гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, област Стара Загора, с цел промяна на
предназначението и вида територия на части и/или
цели поземлени имоти, засегнати от проектното
трасе на велосипедната алея, от полски пътища,
пасища, мери и други, в НТП „Друга територия
на транспорта“, с вид територия „Територия за
нуждите на транспорта“.
2. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши всички последващи действия във
връзка с изпълнението на решението.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

1403

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 675
от 24 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за електрозахранване на поземлен имот № 054002 – инд.
застрояване, преминаващ през поземлени имоти:
№ 000089, № 000090 и № 000128, с начин на трайно
ползване: „За селскостопански, горски ведомствен път“, и № 054001 – „Нива“, в землището
на с. Ясеново, община Казанлък, ЕКАТТЕ 87641,
с обща дължина на трасето 1171,9 м и сервитут
2327 кв. м.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

1404

Председател:
Н. Златанов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-39
от 6 февруари 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, точка ІІ от протокол № РД18-198 от 7.12.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-20-315 от 5.12.2016 г., и констативен
протокол от 24.03.2017 г. на община Кюстендил
одобрявам план на новообразуваните имоти по
§ 4 на местност Караджа бунар – Хисарлъка,
землището на гр. Кюстендил, в изпълнение на
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Решение № 309 от 14.10.2009 г. на Административния съд – Кюстендил, за имоти с № 41112.86.10,
41112.86.11 и 41112.86.12, както следва:
1. Новообразувани имоти № 41112.86.10 с площ
855 кв. м и № 41112.86.11 с площ 1011 кв. м в
регистъра се записват на наследници на Георги Димев Кисьов съгласно Решение № І-13 от
7.09.1994 г. на ПК – гр. Кюстендил.
2. Новообразуван имот ПИ № 41112.86.12 с
площ 3060 кв. м – „неустановен собственик“.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

1397

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-40
от 6 февруари 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, точка VІ от протокол № РД18-198 от 7.12.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-20-315 от 5.12.2016 г., и констативен
протокол от 24.03.2017 г. на община Кюстендил
одобрявам план на новообразуваните имоти по
§ 4 на местност Караджа бунар – Хисарлъка,
землището на гр. Кюстендил, в изпълнение на
Решение № 417 от 23.12.2009 г. на Административния съд – Кюстендил, за имоти с идентификатори 41112.86.235, 41112.86.390, 41112.86.391 и
41112.86.243, както следва:
1. Новообразувани имоти № 41112.86.235 с
площ 2312 кв. м и № 41112.86.391 с площ 610
кв. м в регистъра се записват на наследници на
Кирил Велинов Ташков съгласно Решение № І-13
от 7.09.1994 г. на ОСЗГ – Кюстендил.
2. Новообразуван имот № 41112.86.243 с площ
550 кв. м – „неустановен собственик“.
3. Новообразуван имот № 41112.86.390 се записва на Екатерина Кирилова Спасова, Надежда
Христова Сметанина и Иван Христов Чернев
съгласно нотариален акт № 85 от 20.09.2012 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

1398

Областен управител:
В. Янев

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 357
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 62, ал. 7, т. 1 – 7 и ал. 8 ЗУТ,
чл. 8 ЗОС и искане с вх. № СП-602 от 25.01.2018 г.
за одобряване на ПУП, разрешен с Решение
№ 298, взето с протокол № 30 от заседание на
ОС – гр. Сливо поле, проведено на 21.09.2017 г.,
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

1. Одобрява ПУП – ИПЗ за обект „Реконструкция и благоустрояване на централен площад – УПИ І-243, кв. 58, гр. Сливо поле“.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на необходимите действия по одобряването
на ПУП – ИПЗ за УПИ І-243, кв. 58, гр. Сливо
поле, община Сливо поле.

1423

Председател:
С. Вейсал

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 605
от 26 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване
на кв. 62 и изменение на плана за регулация на
кв. 63, Хасково.
В кв. 63 южно от ул. Будапеща се проектира
улица с нови осови точки 3663, 3664, 3665, 3666.
Запазва се ширината на съществуващата улица
от 15,50 м.
Променя се улицата между квартали 62 и
62а между ул. Чая и ул. Будапеща. Поставени са
нови осови точки 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672,
3673, 3674. Премахва се осова точка 62. Изместват
се осова точка 63 и осова точка 64. В участъка
между нови осови точки 3666, 3665, 3667 и 3668
се запазва ширината на улицата 15 м. В участъка
между осови точки 3669 и 3670 се проектира улична регулационна линия, която следва имотните
граници на имоти 77195.726.124, 77195.726.127,
77195.726.128, 77195.726.131, 77195.726.132. В участъка между нови осови точки 3671, 3672, 3673 и
3674 се запазва ширината на улицата 15 м.
Вследствие направените изменения на уличната регулация се оформя нов квартал с нов
номер 863 между улици с осови точки о.т. 78,
о.т. 79, о.т. 82, нова о.т. 3664, нова о.т. 3665, о.т. 67.
В новопроектирания квартал 863 УПИ III – „За
обществено жилищно строителство“, се премахва
и се проектират два нови урегулирани поземлени
имота – УПИ II и УПИ III, отредени за поземлени
имоти, съответно 77195.726.160 и 77195.726.159.
Съществуващите урегулирани поземлени имоти не променят границите си и получават нови
номера от новия кв. 863, както следва:
– УПИ IV, кв. 63, се променя на УПИ IV,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.157;
– УПИ V, кв. 63, се променя на УПИ V, кв. 863,
и се отрежда за имот 77195.726.158;
– УПИ VI, кв. 63, се променя на УПИ VI,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.162;
– УПИ VII, кв. 63, се променя на УПИ VII,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.161;
– УПИ VIII, кв. 63, се променя на УПИ VIII,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.164;
– УПИ IX, кв. 63, се променя на УПИ IX,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.163;
– УПИ X, кв. 63, се променя на УПИ X, кв. 863,
и се отрежда за имот 77195.726.166;
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– УПИ XI, кв. 63, се променя на УПИ XI,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.165;
– УПИ XII, кв. 63, се променя на УПИ XII,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.168;
– УПИ XIII, кв. 63, се променя на УПИ XIII,
кв. 863, и се отрежда за имоти 77195.726.220 и
77195.726.221.
В кв. 62 се премахва УПИ I – „За жилищни
нужди и обществено обслужване“, и се проектират нови урегулирани поземлени имоти, които
се отреждат за поземлени имоти, както следва:
– УПИ I се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.139;
– УПИ V се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.138;
– УПИ VI се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.134;
– УПИ VII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.133;
– УПИ VIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.132;
– УПИ IX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.130;
– УПИ X се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.131;
– УПИ XI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.128;
– УПИ XII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.129;
– УПИ XIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.126;
– УПИ XIV се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.127;
– УПИ XV се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.125;
– УПИ XVI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.124;
– УПИ XVII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.123;
– УПИ XVIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.120;
– УПИ XIX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.119;
– УПИ XX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.118;
– УПИ XXI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.121;
– УПИ XXII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.122.
Съществу ващите у рег улирани поземлени
имоти в кв. 62 – УПИ II, УПИ III и УПИ IV, не
се променят.
Изменението на плана за регулация е нанесено
със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в
проекта.
С изменението на плана за застрояване за
кв. 62, Хасково, се определя устройствена зона
„Жм“ – жилищна зона със застрояване с малки
височина, плътност и интензивност, и се предвижда индивидуално ниско жилищно застрояване.
Запазват се предвижданията на действащия план
за застрояване за УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV.
За УПИ ХІХ и УПИ ХХ се предвижда свързано застрояване между два имота, а за всички
останали имоти застрояването е свободно.
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Предвижда се задължителна линия на застрояване, отстояща на 3 м от уличната регулация
по ул. Картечар и ул. Санкт Петербург. Линията
на застрояване по ул. Будапеща да отстои на
най-малко 1,50 м от уличната регулация.
В УПИ VІІ, УПИ ІХ и УПИ ХVІ се предвижда запазване на съществуващите жилищни
сгради и надстрояване с един етаж.
Показателите на застрояване за у регулираните поземлени имоти в кв. 62, Хасково, са
следните:
– етажност – до 2 етажа, височина до 7 м;
– плътност на заст рояване (Пзаст р.) – до
60 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до
1.0;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
1339
РЕШЕНИЕ № 606
от 26 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, чл. 134, ал. 2,
т. 8, чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – допълнение към план-схема
за оптична кабелна линия и парцеларен план
за имот с идентификатор № 77195.300.32 по
кадастралната карта на гр. Хасково и имоти
№ 000128, № 000130 и № 000174 по К ВС на
землище с. Войводово, община Хасково, като
част от Комплексен проект за инвестиционна
инициатива за строеж „Трасе на оптичен кабел
гр. Хасково-юг 1“.
Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните
сервитутни ивици са съгласно графичната част
на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
1340
РЕШЕНИЕ № 607
от 26 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
уст ройствен план – допълване с план-схема
за далекосъобщителна мрежа по чл. 108, ал. 2
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ЗУТ с трасе: бул. Освобождение, ул. Бачо Киро,
ул. Асеновград, ул. Прох лада и ул. А хрида,
Хасково.
Трасето е с нача лна точка съществу ващ
оптичен кабел Хасково – Кърджали в кабелна
шахта № ІІІ-11.31 до новопредвиден оптичен
разпределител в ПИ 77195.741.293 по КК на
гр. Хасково.
Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните
сервитутни ивици са съгласно графичната част
на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
1341
РЕШЕНИЕ № 608
от 26 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и
5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
на бул. Г. С. Раковски, засягащ кв. 1, 4, 8, 639
и 714 по плана на гр. Хасково.
Изменението на плана за регулация обхваща
територията по бул. Г. С. Раковски от кръстовището на бул. Г. С. Раковски с ул. Ком на север от
УПИ I, гр. Хасково. Изразява се в проектирането
на нова улична регулация, която по възможност
е съобразена със съществуващите на място
имотни граници, озеленени площи и изградени
съоръжения на техническата инфраструктура.
Премахва се осовата линия по цялото трасе на
булеварда в обхвата на проекта и се проектират
две нови осови линии. Поставят се нови осови
точки о.т. 3741 до о.т. 3788, изместват се осови
точки о.т. 318 и о.т. 2425.
Вследствие изменението на плана за улична
регулация се променят и урегулираните поземлени имоти в кварталите, както следва:
Квартал 714
Променя се източната регулационна линия
на УПИ I и УПИ II – „За озеленяване“.
Квартал 8
Променя се източната регулационна линия на
УПИ XVI. Премахва се уличната регулационна
линия на имот с идентификатор 77195.707.149.
Квартал 4
Измества се уличната регулационна линия
на УПИ IV – „Ел. подстанция“, като се поставя
в съответствие с южните имотни граници на
имоти с идентификатори 77195.707.44, 77195.707.43
и 77195.707.41.
Изменя се уличната регулационна линия на
УПИ XI – „За озеленяване“.
Квартал 1
Променя се уличната регулационна линия на
УПИ VI – „За СБА“, УПИ VII – „За промишлени
нужди“, УПИ VIII – „За производствени нужди“,
и УПИ IX – „За автосалон и автосервиз“.
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Квартал 639
Променя се уличната регулационна линия на
УПИ I – „За обществено и жилищно строителство“, УПИ VII – „За гаражи и озеленяване“, и
УПИ VI – „За бензиностанция и КОО“.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

1342

Председател:
Т. Захариева

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 150
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ
№ 040001, 040002, 041003, 041023 – „За изграждане
на площадка за предварително третиране на смесено събирани битови отпадъци и компостиране
на разделно събирани зелени и/или биоразградими
отпадъци и рециклиране“, м. Умен дол в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина.
При прилагането на подробния устройствен
план да се спазват условията на съгласувателните
становища и писма и изисквания на действащата
нормативна уредба.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

1402

Председател:
Е. Найденов

44. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), образование – висше, магистър,
специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление, сертификат за документен контрол,
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сертификат за завършен курс за фалшиви документи (шенгенска и българска виза, защита и
фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи), установяване на фалшиви
документи за самоличност, документи от Азия,
Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курсове,
разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво „Секретно“, валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол, разрешение
за достъп до класифицирана информация, ниво
„Секретно“, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование –
полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистични експертизи, графолог.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магист ър по икономика, образование – висше,
магистър, специалност – противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
удостоверение за професионална специализация
от Академия на МВР – младши експерт, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи.
Николай Стефчев Ризов – образование – висше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи,
графолог.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование –
полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистични експертизи, графолог.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ов ание – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование –
полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистични експертизи, графолог.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, спец иа лност – експер т-к римина лист,
квалификация – инженер-химик.
1.4. Дактилоскопични експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), образование – висше, магистър,
специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление, сертификат за документен контрол,
сертификат за завършен курс за фалшиви документи (шенгенска и българска виза, защита и
фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи), установяване на фалшиви
документи за самоличност, документи от Азия,
Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курсове,
разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво „Секретно“, валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол, разрешение
за достъп до класифицирана информация, ниво
„Секретно“, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование –
полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистични експертизи, графолог.
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Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магист ър по икономика, образование – висше,
магистър, специалност – противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
удостоверение за професионална специализация
от Академия на МВР – младши експерт, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ование – висше, специалност – екперт-криминалист,
квалификация – инженер-химик.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на прест ъп нос т та и опа зва не на общес т вен и я ред
(А к а дем и я на М ВР), о бра зова н ие – висше,
магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация,
професионална квалификация – магистър по
стопанско управление, сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за
фалшиви документи (шенгенска и българска
виза, защита и фалшификации; експертизи за
физическо изследване на документи), установяване на фалшиви документи за самоличност,
документи от Азия, Африка и Южна Америка,
доп ъ лни телна к ва лификац и я – английск и и
холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация, ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Васил Димитров Йовков – образование – висше, специалност – стоматолог.
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на
родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване
на ДНК (генетичен) анализ.
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Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на
родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване
на ДНК (генетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“.
Н и кола й Ги н чев Тюфек ч иев – обра зование – висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог
със специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебнопсихиатрична
експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС –
началник-отделение.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС – началник-отделение.
Вла дими р Янак иев Грън чаров – ОДПЗС,
ординатор.
Галена Петкова Влъчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Георг и М и х а й лов Г р еб енар ов – ОД ПЗС,
ординатор.
Десислава Ангелова Симеонова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, педагогика на девиантното
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поведение, квалификация – педагог, експерт по
девиантното поведение, специализация – работа
с криминално проявени деца и младежи, работа
с деца и младежи с дезадаптивно поведение,
сертификат за обучение – личен опит, базови
терапевтични умения, право да консултира под
супервизия, сертификат за обучителен модул
„Л и чен оп и т в Ког н и т и вно -поведен ческ ата
психотерапия“, сертификат „Минесотски многофакторен личностен въпросник“ и „Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши“.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Лорис Бердж Сайян – съдебнопсихиатрични
експертизи.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор.
Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор.
Роза лина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
А дриана Богомилова Рангелова – образование – висше, специалност – консултативна
пси холог и я, консул т и ра не п ри п роблем и в
детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.
Александър Милчев Цолчовски – образование – висше, специалност – психология, приложна психология, квалификация магистър по
психология, психолог, сертификат – Обучение
по спешна психологическа помощ при критични (стресови ситуации), удостоверение за
модулно интерактивно обучение „Работа с деца
и семейства в риск“, сертификат за обучение
„Полинаркомании – медико-социални аспекти,
скрининг, ранни интервенции“, сертификат „Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции
и насочване към лечение“.
Борис Великов Савов – образование – висше,
специалност – психология, професионална квалификация – психолог.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Величка Бъчварова – специалност – психолог.
Галина Христова Петкова – образование – висше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, образование – висше, специалност – маркетинг и мениджмънт, професионална квалификация – икономист.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

Д а н ие л а Йо рд а нов а Би нев а – о б ра з ов ание – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – социална психология, професионална
квалификация – социален педагог.
Де с п и н а Х рис т ов а Кон дев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – предучилищна и начална педагогика,
професионална квалификация – педагог, детски
учител, професионална квалификация – специалист със специализация по психология и развитието и консултиране в детско-юношеска възраст,
допълнителна квалификация – психоаналитик
във форми ране к ъм Асоциаци я „Българско
психоаналитично пространство“.
Димит ринка Маринчева Жел язкова – образование – висше, специалност – психология,
социална психология, професионална квалификация – психолог (социален психолог), удостоверение за обучение по медиация, сертификат за
обучение за работа с рейтинг скала за оценка на
детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за обучение за работа с рейтинг скала за
оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение за работа с тестова батерия за оценка на
дислексия на развитието DDE – 2, допълнителна
квалификация – медиатор към Министерството
на правосъдието.
Здравка Велизарова Тодорова – образование – висше, степен магистър, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог.
Кета Русева Апостолова – образование – висше, магистър, специалност – детска и юношеска
психология, професионална квалификация – детски психолог, специалност – психология, професионална квалификация – консултативен психолог, специалност – предучилищна педагогика,
квалификация – детски учител.
Крист ина Бойкова Георгиева – образование – висше, специалност – социална педагогика,
специализация – деца и семейства в риск, професионална квалификация – социален педагог,
специалност – комплексна сигурност и поведение
в екстремални ситуации, професионална квалификация – психолог-консултант, специализация – консултативна психология.
Мариана Стефанова Ней чева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
Надежда Димитрова Пантелеева-Димитрова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, професионална
квалификация – здравно образование, удостоверение за обучение – превенция на насилието
над деца в училищна възраст, удостоверение за
обучение – алгоритъм за индивидуален подход в
психологическото консултиране, удостоверение за
курс на обучение – специфика в провеждането на
кризисна интервенция при деца в училищна възраст, удостоверение за проведен курс – Органи-
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зация на консултантската дейност, краткосрочно
психологическо консултиране, консултиране при
психотравмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, удостоверение за следдипломно обучение за педагогически съветници по
направление „Техники в училищното и семейното
консултиране“, сертификат – Програма „Базови
умения за медиация при решаване на конфликти“,
удостоверение за обучение на превенция трафика
на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект „Регионална инициатива за
овластяване на жени“, сертификат за обучение по
програма „Работа в екип и мрежа“, сертификат
за обучение в когнитивно-поведенческа терапия,
право да прилага метода на супервизия.
Ро с и ц а С т а н ко в а К а з а ко в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, у чител-логопед, удост оверен ие о т Фон да ц и я „Облас т ен ромск и
съюз“ – Бургас, за предоставяне на безвъзмезден
труд в полза на целеви групи на фондацията и
на самия екип, удостоверение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учител-логопед, притежава
професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца и юноши със специални
образователни потребности, изграждане на нови
житейски стратегии, фирмено консултиране,
психология на медиите, когнитивно-поведенческа
терапия, психология на личността, индивидуално
консултиране, емоции и мотивация, психология
на групата, социална психология, политическа
психология, превантивна психология.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор-методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на
общуването.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология,
учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Десислава Ангелова Симеонова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, педагогика на девиантното
поведение, квалификация – педагог, експерт по
девиантното поведение, специализация – работа
с криминално проявени деца и младежи, работа
с деца и младежи с дезадаптивно поведение,
сертификат за обучение – личен опит, базови
терапевтични умения, право да консултира под
супервизия, сертификат за обучителен модул
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„Л и чен оп и т в Ког н и т и вно -поведен ческ ата
психотерапия“, сертификат „Минесотски многофакторен личностен въпросник“ и „Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши“.
Мариана Стефанова Ней чева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – специалност – психология, квалификация – дипломиран
психолог със специализация по к линична и
консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието и културата,
удостоверение за професионална квалификация
професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства
в риск.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, право
способност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебнопсихиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС,
началник-отделение.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС, началник-отделение.
Вла дими р Янак иев Грън чаров – ОДПЗС,
ординатор.
Галена Петкова Влъчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Георг и М и х а й лов Г р еб енар ов – ОД ПЗС,
ординатор.
Десислава Ангелова Симеонова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, педагогика на девиантното
поведение, квалификация – педагог, експерт по
девиантното поведение, специализация – работа
с криминално проявени деца и младежи, работа
с деца и младежи с дезадаптивно поведение,
сертификат за обучение – личен опит, базови
терапевтични умения, право да консултира под
супервизия, сертификат за обучителен модул
„Л и чен оп и т в Ког н и т и вно -поведен ческ ата
психотерапия“, сертификат „Минесотски многофакторен личностен въпросник“ и „Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши“.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Лорис Бердж Сайян – съдебнопсихиатрични
експертизи.
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор.
Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор.
Роза лина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проб
леми, социална психология и психология на
общуването.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология,
учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
А лекс а н д ър М и х а и лов А г ов – о бра зование – висше, специалност – международна икономика, професионална квалификация – магистър по икономика.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, сертификат
за професиона лна к ва лификаци я – първоначално обучение по защита на класифицираната
информация, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
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Анелия Георгиева Узунова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство,
к ва лификац и я – икономист, организатор на
промишленото производство.
Антония Димитрова Борисова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол – магистър по икономика, квалификация –
магистър-агроном.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за
автоексперт, автотехническа експертиза – проб
леми, методика, пазарна стойност, ликвидация
на щети по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, съдебно-икономически, банкови и
оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Б ож и д а р Ц в е т а н о в П а в л о в – о б р а з о в а н ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – дипломиран икономист
по счетоводната и финансово-контролна дейност,
к ва лификаци я – п ублична админист раци я и
европейска интеграция.
Бърза Коста динова Кехайова – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено
и гра ж данско ст роителство, длъж ност – ръководител проекти инвестиционен конт рол,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор, вписана в
регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща
независим строителен надзор в проектирането,
строителството, както и технически контрол за
сгради, квалификация – счетоводство на малко
и средно предприятие, експерт инвеститорски
контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД,
Бургас, за извършване дейност за разработки на
инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна ква-
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лификация – съдебно-счетоводни експертизи,
достъп до ниво на класифицирана информация
ниво „Строго секретно“.
Весела Желязкова Гуджукова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна квалификация
по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения.
Весел и на Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за
специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Виктория Стоянова Петкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност „ИОМТС“, квалификация – икономист по ИОМТС, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Га лина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Герга на Господ и нова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, години, квалификация – съдебносчетоводен експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Ге р г а н а Ж е ко в а Б ож и л о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – финанси, банково
дело, професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприяти-
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ето, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат
за изготвяне на ГФО в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гинка Стоянова Радуйчева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – меж дународни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Деница Братоева Копринарова – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт
на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – финанси, специализация – банково
дело, професионална квалификация – икономист,
специалност – публична администрация, квалификация – магистър по публична администрация.
Десислава Енева Будакова – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Генчева Бимбелова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Ди л яна Иванова Христова – образован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен
туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно образование – гимназия
с преподаване на немски език.
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Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен магистър, специалност – икономика
на индустрията, професионална квалификация –
магистър по икономика.
Димитър Петров Петров – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, банково дело, квалификация – икономист,
финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител,
образование – висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни
механизми.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – „ИОМТС“, квалификация –
икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ
на образованието, синдик, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС.
Е лена Д и м и т рова М и ха лева – обра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Е лен к а Васи лева Въ л к а нова – обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална к ва лификац и я – икономист, спец иа лизация – международно управление.
Еленка Илиева Маринова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност – международен туризъм, степен магистър, професионална квалификация –
икономист по туризъм, съдебен експерт към
МППИ – 1999/2003 г.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, финансово-данъчен консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат
по МСС.
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Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – „ОПУП“, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – „ОПУП“, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата
промишленост.
Здравко Иванов Мавров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, трудов стаж 7 години, придобита
правоспособност като борсов посредник (брокер).
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност
а д м и н ис т рат ор -и нформат ор, с ер т ифи к ат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална
квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Злат ка Иванова Григорова – образован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление
на селското стопанство, квалификация – агроикономист, преквалификация – педагогика,
учителска правоспособност, лиценз за оценка на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ,
професионална квалификация – управление на
проекти, подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори
по качество на дейността на регистрираните
одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, „Управление
на европейски проекти“.
Златка Иванова Пайова – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Иван Георгиев Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
п рофесиона лна к ва лификац и я – иконом истсчетоводител, специализация – организация на
отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
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Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше,
магистър, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност – управление и икономика на
аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра з ование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, счетоводител,
консултант, ревизор корпоративни финанси.
Ирина Димитрова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
финанси, квалификация – магистър по икономика, следдипломна квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Ирина Петрова Тодорова – образование – висше, специалност – аграрна икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт – вещо лице, сертификат МСС.
К а линка Ст оянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Капка Тодорова Шивачева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат по МСС, удостоверение от
„БДЖ“ – ЕАД, за обучение по защита на класифи ц и ра на и нформа ц и я – н и во на дос т ъп
„Секретно“.
Катя Георгиева Милкова – образование –
средно специално, специалност – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист, счетоводител и ревизор на МОЛ.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допъл-
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нителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство,
дългогодишен опит в сферата на трудовото и
осигурителното законодателство, компетенции в
изготвянето на пенсионни преписки, УП-1, УП-2,
УП-3, изработване експертизи по трудовоправни
отношения.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
„Практически анализ на финансовите отчети“,
сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ
на промените в данъчното и осигурителното
законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.
Годишно данъчно приключване“, сертификат за
трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Красимир Димитров Атанасов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат МСС.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – преобразуване,
лик видаци я, несъстоятелност, счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи,
сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти, съдебностокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи – данъчни и осигурителни експертизи,
вътреобщностни доставки и Интрастат.
К раси м и р С т оя нов С т оя нов – о бра з ован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор.
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Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговията, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на
земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Мара Стоянова Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Марг ари т а М и т кова Попова – о бра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително
дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
М а ри а н а Д и мов а А н г е лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право,
икономическа педагогика, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат за експерт-оценител на
благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Георгиева Генчева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
М а р и я Д и м и т р о в а До ш е в а – о б р а з о в а н ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи, МСС.
Мария Здравкова Янева – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
к валификаци я – икономист, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
М а р и я С т о я н о в а Н и ко ло в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
п рофесиона л на к ва л ифи ка ц и я – и коном ис т,
образование – висше, специалност – публична а д м и н ис т ра ц и я, к ва л ифи к а ц и я – и коно мист – специалист по държавна администрация
и управление, свидетелство за специализация и
правоспособност – специалност банков контрол,
сертификат за квалификация съдебен експертоценител на оборотни и дълготрайни активи,
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сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводен експерт по
финанси и счетоводство, сертификат за експертоценител на недвижими имоти сертификат за
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, сертификат МСС.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Методи Йорданов Лаков – образование – висше, специалност – управление и планиране на
народното стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустри я, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование –
висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице
в А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Наталия Георгиева Карчева – образование –
висше, специалност – икономика на труда и
социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване,
месторабота – Кантора за пенсионни услуги и
социално осигуряване, управител, икономист по
труда, квалификация – специалист по социално
осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител.
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Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мени д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, свободна професия – счетоводител, вещо лице по
съдебно-икономически и счетоводни експертизи,
медиатор, сертификат за квалификация – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пенка Георгиева Русева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Петров Петров – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за
завършено обучение по програма „Банково дело“.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квал ифи к а ц и я – и коном ис т - сче т овод и т ел, п ре 
квалификация със специалност – икономика,
управление на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в
промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ра до с ла ва Д и м чева Д и мова – о бра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно
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специално образование, специалност – бизнес
администраци я, к валификаци я – икономисторганизатор.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Ро с и ц а Пе т р ов а Печ у рков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран
одитор.
Румен Каролев Шарпов – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, квалификация – икономист, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Р уск а Н и колова Д и м и т р ова – о бра з ование – висше, специалност – финанси, меж дународни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, специализация – специалист държавна администрация
и международно право, сертификат за експертоценител на инвестиционен проект, сертификат
за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни
експертизи, удостоверение за завършен курс
по вътрешен и външен контрол на бюджетни
средства.
Р ус л а н а П а в ло в а С т о я н о в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи,
контрол на търговската дейност, сертификат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – магистър по икономика, следдипломна квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролната дейност.
Стамен Димитров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за
оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти,
катамарани, катери, кораби.
Станка Демирева Андонова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител.
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Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс
МСС, НСС.
Стоян Димов Инджов – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к валификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска право
способност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – „ОПУП“, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат „Управление на разходите“.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
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Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше,
специалност – стопанско управление, здравен
мениджмънт, професионална квалификация –
мениджър, сертификат за експерт финансовоикономически и счетоводни проблеми, серт ифи к ат – експер т- оцен и т ел на оборо т н и и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висш е, с п е ц и а л н о с т – „ОПОИ И“, к в а л ифи к а ция – организатор-икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Тони Иванов Петров – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тон к а А лекса н д рова Йо т ова – обра зование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на
промишлеността, квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
То ш к а В а с и л е в а Ге о р г и е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
специализация – организация и методология
на счетоводната отчетност в промишлеността,
допълнителна квалификация – икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително
законодателство, вътрешнообщностни доставки
и Интрастат.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи; член на сдружение „Камара на ВЛ
в България“ – председател – клон Бургас, специалност – счетоводна отчетност, допълнителна
квалификация – експерт-счетоводител, банковофинансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за
независимите оценители, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен ме-
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ниджмънт, специалност – стопанско управление,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Ц в е т е л и н К и р и ло в И в а н о в – о б р а з о в ание – висше, специалност – икономика – бизнес
а дминист раци я, професиона лна к ва лификация – икономист, специализация – маркетинг,
реклама и бизнес комуникации, допълнителна
квалификация – митнически режими и процеду ри, меж ду народен транспорт, спедици я,
Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Дими т ракева Стой чева – образование – висше, магистър, специалност – „ИОВТ“,
к ва л ифи к а ц и я – и коном ис т по т ърг ови я т а ,
образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – „ИОУ“ на образованието.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
А лекс а н д ър М и х а и лов А г ов – о бра зование – висше, специалност – международна икономика, професионална квалификация – магистър по икономика.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство,
к ва лификаци я – икономист, организатор на
промишленото производство.
А н т он и я Д и м и т рова Борисова – обра зо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол – магистър по икономика, квалификация – магистър – агроном.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за
автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация
на щети по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, свободна професия – вещо лице по
съдебно-икономически, банкови и оценителски
експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
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счетоводната и финансово-контролната дейност,
к ва лификаци я – п ублична админист раци я и
европейска интеграция.
Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско с т рои т елс т во – т ех нолог и я, к ва л ифи к ация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕА Д, Бургас, за извършване дейност за разработки на
инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист „ОПУП“, квалификация – иконом ис т по п ром и ш ленос т та, след д и п лом на
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
достъп до ниво на класифицирана информация
до ниво „Строго секретно“.
Весела Жел язкова Гуд жу кова – образование – висше специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнес организатор, сертификат за следдипломна квалификация
по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения.
Весел и на Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за
специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист – застраховател, профил
„Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни активи, експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
Ви к т ори я С т оя нова Пе т кова – образован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – икономист – счетоводител.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност „ИОМТС“, квалификация – икономист по ИОМТС, длъжност – главен счетоводител, професионална квалификация – счетоводен
експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
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Га лина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георг и Д и м и т ров Д и м и т ров – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор в промишлеността.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Герга на Господ и нова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование –
висше, специалност – финанси, банково дело,
професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат
за изготвяне на ГФО в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – меж дународни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Деница Братоева Копринарова – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт
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на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – финанси, специализация – банково
дело, професионална квалификация – икономист,
специалност – публична администрация, квалификация – магистър по публична администрация.
Десислава Енева Будакова – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист
по туризма, средно образование – гимназия с
преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплома за правоспо
собност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен магистър, специалност – икономика
на инд уст ри ята, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика.
Димитър Петров Петров – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, банково дело, квалификация – икономист,
финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – „ИОМТС“, квалификация –
икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ
на образованието, синдик, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
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Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност – международен туризъм, степен магистър, професионална квалификация –
икономист по туризъм, съдебен експерт към
МППИ – 1999/2003 г.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, финансоводанъчен консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – „ОПУП“, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – „ОПУП“, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата
промишленост.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност – администратор-информатор, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, к ва лификаци я – аг роикономист,
преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на
дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление, „Управление на европейски проекти“.
Иван Георгиев Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
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Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
п рофесиона лна к ва лификац и я – иконом истсчетоводител, специализация – организация на
отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – оперативно счетоводство, сертификат за
експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „енергийна ефективност“,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива А1, А2, В1.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше,
магистър, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специа лност – у правление и икономика
на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено
производство, лиценз за оценка на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи.
И ва н к а Кос та д и нова Голева – обра зование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, сертификат за оценител на земеделски
земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономисторганизатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ирена Стоянова Балджиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, ревизор корпоративни финанси.
Ирина Димитрова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
финанси, квалификация – магистър по икономика, следдипломна квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
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Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт – вещо лице, сертификат
МСС.
К а линка Ст оянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист – счетоводител, сертификат „Практически анализ на финансовите отчети“,
сертификат „Данък при източника и прилагането
на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ
на промените в данъчното и осигурителното
законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.
Годишно данъчно приключване“, сертификат за
трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магист ър по икономика, образование – висше,
магистър, специалност – противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
удостоверение за професионална специализация
от Академия на МВР – младши експерт, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – преобразуване,
лик видаци я, несъстоятелност, счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи,
сертификат за експерт-оценител на машини
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и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти, съдебностокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи – данъчни и осигурителни експертизи,
вътреобщностни доставки и Интрастат.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Красимир Стоянов Стоянов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на транспорта, квалификация – икономист по
транспорта.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговията, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на
земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование – висше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Маргарита Йорданова Вангелова – образование – висше, специалност – икономика на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността, спец. материално-техническо
снабдяване, удостоверение от Център за професионално обучение към „Международен банков
институт“ – ООД, за професионално обучение,
професия – финансист, специалност – банково
дело.
Марг ари т а М и т кова Попова – о бра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително
дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Мариа на Ата насова Добрева – образование – висше, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право,
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сертификат – законосъобразно прекратяване
на трудовите договори и защита интересите на
работодателя при уволнение.
М а ри а н а Д и мов а А н г е лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право,
икономическа педагогика, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат за експерт-оценител на
благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Димитрова Дошева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
Мария Иванова Николова – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист-международник, диплома средно образование – ЕСПУ
с преподаване на английски език.
Мария Петрова Димитрова – образование –
висше, специалност – маркетинг, квалификация –
магистър по икономика.
Мария Стоянова Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
п рофесиона л на к ва л ифи ка ц и я – и коном ис т,
образование – висше, специалност – публична
администрация, квалификация – икономист –
специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – специалност – банков контрол,
сертификат за квалификация съдебен експертоценител на оборотни и дълготрайни активи,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводен експерт по
финанси и счетоводство, сертификат за експертоценител на недвижими имоти, сертификат за
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, сертификат МСС.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
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Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустри я, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование –
висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице
в А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Митко Русев Митев – образование – висше,
спец иа л нос т – и коном и к а и у п ра в лен ие на
промишлеността, квалификация – икономисторганизатор на промишленото производство,
длъжност – директор сервизна дейност, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопанск и бизнес, икономист – организаци я на
производството, машинен инженер, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
машини и съоръжения, сертификат за експертоценител на инвестиционен проект, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за вътрешни одитори,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на селското стопанство.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Наталия Георгиева Карчева – образование –
висше, специалност – икономика на труда и
социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване, икономист по труда, квалификация – специалист по социално осигуряване и пенсионно
осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист счетоводител,
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спец иа л иза ц и я – счет оводен мени д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, вещо
лице по съдебно-икономически и счетоводни
експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Петров Петров – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, диплома по
бизнес администрация за финансови специалисти
за завършено обучение по програма „Банково
дело“.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – менажер в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификаци я – икономист-счетоводител, преква лификаци я със специа лност – икономика,
управление на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в
промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно
специално образование, специалност – бизнес
администраци я, к валификаци я – икономисторганизатор.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
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оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията
по вписванията.
Розалина Петрова Милева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Руска Николова Димитрова – образование –
висше, специалност – финанси, международни
икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота – ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи
контрол на търговската дейност, сертификат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансова контролна дейност.
Стамен Димитров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за
оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти,
катамарани, катери, кораби.
С т а н к а Дем и р ева А н донова – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стоян Димов Инджов – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к валификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за управление на разходите“, счетоводни услуги и съставяне ГФО.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше,
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специалност – стопанско управление, здравен
мениджмънт, професионална квалификация –
мениджър, сертификат за експерт финансовоикономически и счетоводни проблеми, серт ифи к ат – експер т- оцен и т ел на оборо т н и и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – „ОПОИИ“, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Тони Иванов Петров – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тон к а А лекса н д рова Йо т ова – обра зование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на
промишлеността квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – свободна професия – вещо лице, трудов
стаж – 34 години, стаж вещо лице – 25 години.
Тошка Василева Георгиева – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист счетоводител, специализация – организация и методология на
счетоводната от чет ност в п ромиш леност та,
допълнителна квалификация – икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително
законодателство, вътрешнообщостни доставки
и Интрастат.
Хрис т и на Маркова Васи лева – образование – висше, специалност – икономика, организация на вътрешната търговия, квалификация – икономист по търговията, допълнителна
квалификация – пенсионно и социално осигуряване.
Христо Периклиев Христов – образование
висше, сви де т елс т во – д и п лом за п рофесиона лна к ва лификаци я – съдебно-счетоводни
експертизи; член на сдружение „Камара на ВЛ
в България“ – председател – клон Бургас, специалност – счетоводна отчетност, допълнителна
квалификация – експерт-счетоводител, банковофинансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за
независимите оценители, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Христо Пламенов Панайотов – образование – висше, специалност – публични финанси,
професионална квалификация – магистър по
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икономика, професионална квалификация – подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама
и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури,
международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Дими т ракева Стой чева – образование – висше, магистър, специалност – „ИОВТ“,
квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ
на образованието.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, банкови и оценителски експертизи,
консултант, медиатор.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Велика Иванова Казакова – образование – висше, специалност – магистър по икономика.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Димитринка Иванова Георгиева – образова н ие – висше, спец иа л нос т – и коном и к а и
управление на промишлеността, диплома за
правос пособност на дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика,
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сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше,
магистър, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ирена Стоянова Балджиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експертпроверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – преобразуване,
лик видаци я, несъстоятелност, счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи,
сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти, съдебностокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи – данъчни и осигурителни експертизи,
вътреобщностни доставки и Интрастат.
Л ю би м к а Пе т р ов а Въ л ков а – о б р а з ов ание – висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация –
стоковед.
Марг ари т а М и т кова Попова – о бра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително
дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Ми лена Гри г орова С т ой кова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Наню Василев Нинов – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Не в я н а М и н ко в а С т о я н о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
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Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Розалина Стоянова Лазарова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист, счетоводител.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово- контролната дейност.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс
МСС, НСС.
Тошка Василева Георгиева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на
счетоводната от четност в промиш леност та,
допълнителна квалификация – икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително
законодателство, вътрешнообщостни доставки
и Интрастат.
Цвета Пламенова Минкова – образование –
висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт,
специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси
и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама
и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури,
международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование –
висше, магистър, специалност – „ИОВТ“, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ
на образованието.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – инженер по
електроника и автоматика.
Анета Георгиева Сталева – образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, к ва лификаци я – минен ин женер и
технолог, професионална квалификация – пълна
проектантска правоспособност, сертификат за
система за управление за здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравето
и безопасността при работа, осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи,
удостоверение за координатор по безопасност
и здраве в строителството, удостоверение от
Националния център по хигиена, медицинска
екология и хранене.
Асен Петков Илиев – образование – висше,
степен – бакалавър, специалност – информатика,
професионална квалификация – информатик.
Ася Георгиева Кравченко – образование – висше, специалност – топлоенергетика и ядрена
енергетика, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
А т а н а с А н д р е ев Че р в ен ко в – о б р а з о в ание – висше, специалност – съдебни инженернотехнически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация за
възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни
мрежи, професионална квалификация – инженер
по комуникации, удостоверение за допълнително
обучение – техническа безопасност на нефто- и
газопроводи.
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат за
оценител на машини и съоръжения, член на
Съюза на независимите автотехнически експерти
в България, автоексперт.
Бердж Никохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение
от Центъра за усъвършенстване на ръководни
кадри по международен туризъм – Бургас, за
положен изпит по английски и руски език, член
на Камарата на независимите оценители.
Бис ерк а Пе т кова Ат а нас ова – о бра зование – висше, специалност – технология на микробиологични и ферментационни прод у кти,
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квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“,
педагогическа правоспособност.
Бойчо Гочев Узунов – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за завършен курс за противопожарна охрана,
удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Виктор Георгиев Атанасов – образование –
висше, специалност – машинен инженер, технология на машинността.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии,
удостоверение за специализация – европейска
административна практика, удостоверение за
специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство
за квалификация – технология на пластмасите,
квалификация – педагогика, учител.
Галина Михайлова Бенова – образование – висше, специалност – технология на минното производство, квалификация – минен инженер-технолог, удостоверение за квалификационен курс по
контрол и анализ на рудничното проветряване,
удостоверение за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, удостоверение
за обучение за „Осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на
СМР“, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на
Европейския съюз за осигуряване на безопасност
и здраве при работа“.
Георги Желязков Гаврилов – образование –
висше, специалност – противопожарна техника
и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител на машини и съоръжения, пътни превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения, вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Георги Георгов Георгиев – образование – висше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство
за правоспособност от Агенцията по кадастъра
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по чл. 12, т. 7 ЗКИР, сертификат от Камарата
на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастър към
Агенцията по кадастър, удостоверение за член
на К ИИП към секция „Геодезия, приложна
геодезия и ландшафт“, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП.
Георги Димитров Карлов – образование – висше, степен – магист ър, специалност – ин женер-корабоводител, професионална квалификация – стопанско управление, специализация – управление на флота и пристанищата.
Григор Георгиев Весов – образование – висше, специалност – химическа технология на
текстилните влакна, квалификация – инженерх имик, спец иа лизац и я – повишаване уст ойчивостта на химическата промишленост при
изключителни обстоятелства, свидетелство за
специализация и правоспособност – експерт по
оценка на въздействието върху околната среда.
Григорий Димитров Манолов – образование –
висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.
Диана Матева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на металите и
мета лообрабо т ва щ и т е ма ш и н и, к ва л ифи к ация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и
съоръжения.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър инженер, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Дилян Димов Койков – образование – висше,
специалност – електрически машини и апарати,
професионална квалификация – специалист.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Димитър Христов Папанчев – образование –
средно, професия – автомобилен монтьор, квалификаци я – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
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Динко Иванов Динев – образование – висше,
специалност – геодезия, фотограмeтрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност, регистриран в Агенцията по кадастъра – геодезия,
приложна геодезия и ландшафт.
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Добринка Георгиева Тодорова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, образование – висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни
механизми.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице
по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, оценка на стойността.
Евгени Братанов Братанов – образование –
висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше специалност – електронна техника
и мик роелек т роника, к ва лификаци я – електроинженер, удостоверение за професионална
квалификация – мениджмънт, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация
експерт-оценител на машини, съоръжения и
оборотни средства, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за
обществено хранене, сертификат за интензивен
курс на обучение по английски език.
Ел иса вета Георг иева Кеха йова – образо вание – висше, спец иа лност – обрабо т ка на
металите чрез пластична деформация, квалификаци я – ин женер-металу рг, сертификат за
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
новите европейски стандарти за оценяване на
недвижими имоти.
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Жасмин Василев Шаров – образование – висше, елек т роин женер – ел. снабд яване и ел.
обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, методология за експертиза
на ПТП, сертификат за придобиване на знания и умения по информационно-методическо
съдържание на оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно
пожари с електрическо обзавеждане на МПС,
машини, съоръжения, сгради и други, оценки
на недвижими имоти.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик,
п рек ва л ифи к а ц и я – ме та л у рг и я на черн и т е
мета л и, к ва л ифи ка ц и я – и н женер -мета л у рг,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно
напреднало ниво ІІ.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
ст роителство, сертификат за консултант по
оценки и продажби на недвижими имоти и
земеделски земи, удостоверение за оценител
на недвижими имоти.
Жорж Мард и к С у и ч мезя н – образован ие – висше, спец и а л но с т – т ех но лог и я н а
каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да
ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и
дератизационни дейности.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен –
м а г и с т ъ р, о б р а з о в а н и е – в и с ш е, с п е ц и а л ност – съдебни автотехнически експертизи и
безопасност на дви жението, професиона лна
к ва л ифи к а ц и я – ма г ис т ър -и н женер, след д ипломна к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по
част „Отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
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Иван Георгиев Щерев – образование – висше, спец иа лност – п ромиш лено и г ра ж данско с т рои т елс т во – т ех нолог и я, к ва л ифи кац и я – с т рои т елен и н женер по п ром и ш лено
и г ра ж да нско с т рои т елс т во, у дос т оверен ие
за вписване в публичния регистър на лица,
у п ра ж н я ва щ и т ех н и ческ и кон т рол по час т
конструктивна на инвестиционните проекти,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаж дения
върху тях, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Иван Стойчев Антонов – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, вентилация
и климатизация на обществени, жилищни и
промишлени сгради, длъжност – инвеститорски контрол, авторски надзор, допълнителна
следдипломна квалификация – мениджмънт.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – оперативно счетоводство, сертификат за
експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“, удостоверение за завършено обучение
по немски език – нива А1, А2, В1.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
к ва лификаци я – съдебно-техническ и експертизи.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност – технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Иво Георгиев Коралски – образование – висше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – топлинна и масообменна
техника в химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Илия Динев Кехайов – образование – висше,
специалност – земна артилерия, квалификация –
инженер по технология на машиностроенeто,
следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.
И лка Пет рова Ба ка лова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по
геодезия и картография.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съ-
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дебни инженерно-технически експертизи, серт ификат за оцени телна п равоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
Ирена Желязкова Маврова – образование –
висше, специалност – строителен инженер по
п ром и ш лено и г ра ж да нско с т рои т елс т во и
конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Йонка Василева Янчева – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – маг ис т ър и н женер, с ер т ифи к ат за оцен к а на
недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, магистър, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър
инженер.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специа лност – „ЕТМЕ“, к валификация – електроинженер, професионална
квалификация – мениджмънт в енергетиката,
удостоверение за професионална квалификаци я – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, удостоверение за
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на
техническите науки.
Камен Цонев Недев – образование – висше,
специалност – геология и проучване на полезните изкопаеми, квалификация – инженер-геолог
по проучване на полезни изкопаеми.
Кирил Димитров Кирилов – образование –
висше, спец иа л но с т – с ъ о бщ и т е л на и о сиг у ри т е л на т ех н и к а и сис т ем и, к ва л ифи к аци я – елек т роин женер, средно образование,
специалност – ел. монтьор на слаботокови уреди, полувисше електротехническо образование,
специалност – далекосъобщителна техника.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Кирчо Господинов Неделчев – образование –
средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ к лас,
квалификация – шлосеромонтьор, свидетелство
за професиона лна к ва лификаци я – съдебнотехнически експертизи, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза,
оценка на стойността на МПС, оценка на щета,
механизъм за настъпване на ПТП, процес на
възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи.
Койчо Василев Иванов – образование – висше, специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противо-
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пожарна охрана, удостоверение по аварийноспасителна дейност.
Кольо Донев Доневски – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация –
строителен инженер по ВК профил – мрежи и
съоръжения.
Константин Жечев Жел язков – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър инженер, строителен консултант.
Коста Иванов Маринчев – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация –
електроинженер.
Костадинка Пет рова Костова – образование – висше, степен – магистър, специалност:
технология на металите и металообработващите
машини, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, пълна проектантска правоспособност.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
к ва л ифи к а ц и я – т ех н и к-водос т рои т ел, вещо
лице в Агенцията по вписвания, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз
от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – строителство на
сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно образование,
квалификация – строителен техник.
Крис т и на Д и м и т рова И ва нова – образо ва н ие -висше, спец иа л но с т – т ех нолог и я на
силикатите, квалификация – инженер-химик,
професионална квалификация – оценители на
обекти на недвижима собственост.
Крум Станчев Митев – образование – висше,
специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за
обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат
„Успешният екип – създаване, мотивиране и
развитие“.
Любчо Радев Пенев – образование – висше,
специа лност – мотост релкови войск и, г ра жданска специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер ДВГ,
висше образование, специалност – управление
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и контрол на условията на труд, свидетелство
за професиона лна к ва лификаци я – съдебнотехнически експертизи, удостоверение от ИА
„А втомобилна администрация“ – консултант
по безопасност при превоз на опасни товари,
свидетелство на персонал за взривни работи,
АДР – свидетелство за водач, превозващ опасни
товари в цистерни или по друг начин.
Любомир Томов Биков – образование – висше, специалност – механизация и електрификация на мините, квалификация – минен инженер –
електромеханик, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Людмила Петрова Лимонова – образование –
висше, специалност – архитект у ра, квалификация – архитект.
Малина Петрова Антова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация –
проектантска дейност с пълна техническа правоспособност.
Мариана Тодорова Георгиева – образование –
висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификаци я – електроин женер, образование –
средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия
и картография, специалност – електроинженер,
сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи, лиценз за оценка на
недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за монтьор на асансьори, диплома за
преквалификация – учител по общотехнически
и специални учебни предмети.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – инженер-геодезист, квалификация – мениджър.
Мария Георгиева Иванова – образование –
средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодези я и кар т ог рафи я, образование – висше,
специалност – финанси, сертификат – оценител
на недвижими имоти.
Мария Димитрова Атанасова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия
и картографи я, к валификаци я – ин женер по
геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, категоризация,
оценка и рег ист раци я на земеделск и земи,
оценка на приходоносен имот – търговски обект.
Мария Димитрова Ефендиева – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, удостоверение от Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране
за пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008, сертификат: QBDL20W-138181-2004.
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Мария Николова Николова – образование –
висше, специалност – технология на машините
и металите, квалификация – машинен инженер,
вещо лице към А генци ята по вписвани ята,
оценител на търговски предприятия, оценител
на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Мария Петкова Димитрова – образование –
висше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и медицинско
уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг, к ва лификаци я – магист ър
по икономика.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър инженер,
средно образование, специалност – работникспециалист и водач на МПС, категория „С“ и
„Т“, професионална квалификация – съдебнотехнически експертизи.
Милица Янчева Пилашева – образование –
висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист търговия, и, вещо лице
в А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Мирослав Динков Стойков – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз
за оценка на недвижими имоти, сертификат за
оценител на недвижимо имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Митко Русев Митев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, иконом и к а и у п ра влен ие на п ром и ш ленос т та,
к ва л ифи к а ц и я – и коном ис т - орга н изат ор на
промишленото производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за вътрешни одитори,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на селското стопанство и транспорта.
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Михаил Динев Златев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експертоценител на машини и съоръжения, активи,
длъжност – счетоводител.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт,
удостоверение от МЗХ, Изпълнителна агенция
по горите – регистриран за упражняване на
частна лесовъдска практика и извършване на
дейности в горския фонд.
Настя Тодорова Дафова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация –
архитект.
Неделко Петров Неделков – образование –
висше, спец иа лност – ст рои т елен ин женер – магист ър, нау чен сът рудник по водо снабд яване и канализаци я (ВиК) – мреж и и
съоръжени я, пречистване на води и обработка
на у тайк и.
Не л и Го с под и нов а И в а нов а – о б ра з ов ание – висше, специалност – транспортно строителство, профил жп строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, удостоверение за професионална
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Цвятков Чакъров – образование –
висше, специалност – електроенергетика, квал ифи к а ц и я – елек т рои н женер, сви де т елс т во
за завършен курс цветна телевизия, сертификат за завършен к у рс – компют ърен оператор – Win XP, Word Excel Internet.
Николай Милев Милев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
с т р ои т е л с т в о, к в а л ифи к а ц и я – с т р ои т е л ен
ин женер по тех нолог и я на ст рои телст во т о,
допълнителна к валификаци я – публична администрация, висше военно академично образова н ие, спец иа л нос т – К Щ , операт и вно тактическа „Строителни войски“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях, експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за
професионална квалификация – информатика
и ИТ.
Николай Христов Николов – образование –
висше, специалност – двигатели с вътрешно
г орене, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер,
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Николай Великов Пи рев – образование –
с ред но спец иа л но, спец иа л нос т – г еодези я,
фо т ог ра ме т ри я и к ар т ог рафи я, к ва л ифи к ация – техник-геодезист, образование – висше,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен инженер, образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
сви де т е лс т во за доп ъ л н и т е л на к ва л ифи к ация – здравен мениджмънт, свидетелство за
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професионална квалификация – икономика на
здравеопазването, удостоверение за извършване дейностите по чл. 166 ЗУТ за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти
и/и л и у п ра ж н я ва не на с т рои т елен на дзор,
лиценз за превоз на товари на територията на
Република България.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
к ва лификаци я – ин женер-оператор в т ранспорта – ръководител на производствена група
поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на
трета квалификационна група по безопасност
при работа с електрически у редби/мрежи с
напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране
на инвестиционния процес, лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразуване или непреобразуване в търговски
дружества, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на недвижими имоти, бизнес администрация.
Пенка Стоянова Шопова – образование –
средно специално, специалност – геодезия и
картографи я, к валификаци я – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на
недвижими имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен,
диплома за кандидат на техническите науки,
удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател инструктор на водачи на МПС,
о бра з ова н ие – с р ед но спец иа л но, спец иа лност – автомобили и трактори – експлоатация,
поддържане и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник корабни машини
и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа
експертиза, свидетелство за подготвителен курс
за оцеляване на море.
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Петър Ончев Гуджев – образование – висше,
специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен инженер.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева –
образование – висше, степен – магистър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машини и
метални машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и океански
риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, единни европейски стандарти
за бизнес оценяване.
Радостина Кирова Кирязова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография (геодезия,
архитектура и строителство).
Румен Стоянов Димов – образование – висше, специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител, строителство – технологично изпълнение,
ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
и правилниците за тяхното прилагане, вписан
в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Руска Кирилова Илиева – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализаци я, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по водоснабдяване и канализация, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизаци я, удостоверение за завършен курс по телевизионна
техника, квалификация – съдебни инженернотехнически експертизи и съдебна компютърнотехническа експертиза, медицинска апаратура.
Симона Недялкова Петкова – образование –
с ред но спец иа л но, спец иа л нос т – г еодези я,
квалификация – техник-геодезист.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
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С ла вк а И ва нова Крат у н кова – образован ие – висше, спец и а л но с т – т ех нолог и я н а
мета ли т е и мета лообрабо т ващ и т е машини,
квалификация – машинен инженер, експертоценител на машини и съоръжения, активи.
Смела Ралева Узунова – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания, оценка и нормативни
док у менти (микрок лимат, осветление, ш у м,
вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета), сертификат
за интензивен курс по счетоводство.
Станимир Стефанов Дими т ров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална
квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станимира Иванова Якова – образование –
висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, специа лност – ком у никационна техника
и тех нологии, мод ул ра диоком у никационна
техника, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото,
к ва л ифи к а ц и я – ма г ис т ър елек т рои н женер,
о бра з ова н ие – с р ед но спец иа л но, спец иа лност – елек т рообзавеж дане на п ромиш лени
предприятия.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност –
експлоатация и ремонт на автомобили и кари,
квалификация – машинен техник.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, к валификац и я – ст рои телен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование
със специалност строителство и архитектура,
профил: строителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Таня Славова Цветанова – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
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Таня Ханчева Бакърджиева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Теодор Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – „ЕТМЕ“, к валификаци я –
електроин женер, свидетелство за професиона л на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и че ск и
експертизи.
Тихомир Стефанов Рачев – образование –
средно, специалност – механизация на селското
стопанство, квалификация – машинен техник
по механизация на селското стопанство, серт ификат за експерт-оцени тел на машини и
съоръжения, сертификат за съдебен експертоценител на оборотни и дълготрайни активи,
локомотивен машинист.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за учителска правоспособност, със
специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по
студена обработка и клас – квалификация по
организация и управление на образованието.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше, специа лност – ел. снабд яване и ел. об завеж дане на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Тодор Марчев Ангелов – образование – висше, специа лност – автот ранспортна и земеделска тех ника, професиона лна к ва лификация – специалист по автотранспортна и земеделска техника, образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър инженер,
образование – средно, специалност – монтьор
на МПС, свидетелство за професионална квалификация – учител и инструктор за обучение
на водачи на МПС, категория „С“ и „Т“.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство, лиценз за оценки на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Гюлев Генов – образование – висше,
специалност – архитектура, квалификация – архитект, член на Камарата на архитектите в
България.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, автомобилен и морски
транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование –
вис ше, с ви д е т е лс т в о – д и п ло м а з а п р о ф е сиона л на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебен експер т;
член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими
имоти и сертификат за оценка на машини и
съоръжения – регистриран член на КНОБ по
Закона за независимите оценители, сертифи-
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кати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи
при ПТП, застрахователни измами при МПС,
автоексперт-оценител, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни
лица по кадастъра към Агенцията по кадастър,
г еоде зи я и к ар т ог рафи я, у до с т овер ен ие за
пълна проектантска правоспособност по част
„Геодези ческ а“, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер-земеустроител, лиценз
за оценка на недвижими имоти, удостоверение
за квалификация по категоризация, оценка и
регистрация на земеделски земи в Република
България, удостоверение за правоспособност
да ръководи проектно-проучвателна дейност
по земеразделянето и авторизиране основните
планове и книжа.
Щил ян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника
и автоматика, компютърен инженер.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
обра зова н ие – висше, спец иа л нос т – с ъдеб ни автотех ническ и експертизи, безопасност
на дви жениет о, п рофесиона лна к ва лификац и я – ма г ис т ър и н женер, у дос т оверен ие за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз
на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език.
Юлиян Димитров Македонски – образование – висше, специалност – архитектура.
Янка Маринова Велева – образование – висше, специалност – транспортно строителство –
железоп ът но с т рои т елс т во, к ва л ифи к ац и я – с т рои т елен и н женер по т ра нспор т но
строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Янчо Найденов Николов – образование – висше, специалност – технология на машините и
металите, квалификация – машинен инженер,
вещо лице към А генци ята по вписвани ята,
специализация – икономика и управление на
инвестиционния процес, оценител на машини
и съоръжения, оценител на цели държавни и
общинск и предпри яти я, преобразу вани или
непреобразувани в търговски дружества.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат
за оценител на машини и съоръжения, член
на Съюза на независими те автотех ни ческ и
експерти в България, автоексперт.
Атанас Желязков Желязков – образование –
висше, спец иа л нос т – т ра нспор т на т ех н и к а
и т ех но лог и и , п р о ф е с ион а л н а к в а л ифи к ация – магистър инженер, машинен инженер,
специализация – двигатели с вътрешно горене
и автомобили, свидетелство за професионална
к ва лификаци я – извършване на периоди чни
прегледи и проверка на превозните средства,
превозващи опасни товари по ADR, удостоверение за допълнително обучение по технически
специалисти, извършващи периодични прегледи
и проверки на ПС, превозващи опасни товари,
удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни
товари по шосе от клас 1, клас 2, класове 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, клас 7, сервизен
техник за извършване на монтаж, проверка и
ремонт на аналогови и дигитални тахографи.
Б а н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра з ов ание – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик,
трудов стаж 17 години, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, оценител на инвест и ц ион н и п роек т и, сер т ифи кат за а вт оексперт – автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност. Ликвидация на
щети по МПС и ППС.
Бердж Никохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение
от Центъра за усъвършенстване на ръководни
кадри по международен туризъм – Бургас, за
положен изпит по английски и руски език, член
на Камарата на независимите оценители.
Богдан Иванов Николов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по машиностроителна
техника и технологии, удостоверение за професиона лна к ва лификаци я – автотех ническа
експертиза.
Богда на Ди мова А пос т олова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер
по т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – съдебно-технически експертизи.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, професия – корабен заварчик,
сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността
им, квалификация – VІ разряд автобояджия.
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Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплома за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и
арх и т ек т у рат а , п р о ф е сиона л на к ва л ифи к ация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от завършен курс по организация и
безопасност на движението по пътищата.
Веселин Тенев Статев – образование – висше, специалност – автомобилни войск и, воен на к ва л ифи ка ц и я – офи цер – и н женер по
експлоатация и ремонт на АТТ, граж данска
специалност – двигатели с вътрешно горене с
квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител машини и съоръжения, пътни
превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения. Вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Димитър Атанасов Джамбазов – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация
на а вт омоби л н и я т ра нспор т, доп ъ л н и т ел на
к ва лификаци я – съдебно-техническ и експертизи, сертификат – хибридни технологии, нови
технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно управлявани системи при бензинови
двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Д и м и т ър Хрис т ов Па па н чев – обра зование – средно, професия – автомобилен монтьор,
квалификация – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Е в г е н и й Йо р д а н о в П а ш о в – о б р а з о в а н и е – ви с ш е, с т еп ен – м а г и с т ъ р, с п ец и а лност – автомобилни войски, военна квалификаци я – военен ин женер по експлоатаци я и
ремонт на автомобилна техника, гражданска
специалност – инженер двигатели с вътрешно
г орене, к ва л ифи ка ц и я – ма ш и нен и н женер,
к ва лификаци я – инст ру к тор за обу чение на
водачи на МПС, след дип ломна к ва лификация – съдебно-технически експертизи.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, елек т роин женер – ел. снабд яване и ел.
обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, методология за експертиза
на ПТП, сертификат за придобиване на знания и умения по информационно-методическо
съдържание на оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи относно
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пожари с електрическо обзавеждане на МПС,
машини, съоръжения, сгради и други, оценки
на недвижими имоти.
Живомир Георгиев Стефанов – образование –
висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
вис ше, с пец и а л но с т – п р о м и ш лен а т оп ло техника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по
част „Отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника топло и газоснабдяване“.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – оперативно счетоводство, сертификат за
експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“, удостоверение за завършено обучение
по немски език – нива А1, А2, В1.
Иван Цветанов Гарелов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене.
К и рчо Господ и нов Недел чев – образован ие – с ред но, спец иа л нос т – меха н изат ор в
растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ
клас, квалификация – шлосеромонтьор, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за
автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка
на щета, механизъм за настъпване на ПТП,
процес на възстановяване на ПТП, съдебни
автотехнически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалифика ц и я – и коном ис т по т ра нспор та, с ъдебен
експерт на МППИ, съдебни автотехнически
ек с пе р т и з и , о ц ен к а н а мо т о р н и п р ев о з н и
средства, сертификат за експерт-оценител на
ма ш и н и и с ъ ор ъ жен и я, а к т и ви – д ви ж и мо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи.
Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните експертизи. Сертификат за
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квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, месторабота – вещо лице на свободна практика.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене, квалификация – оператор на металорежещи
машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Людмил Емилов Петров – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър инженер,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, автотехническа експертиза,
двигатели с вътрешно горене.
Милко Бойчев Атанасов – образование – висше, магистър, специалност – техническа експлоатация и ремонт на летателни апарати, квалифкация – офицер от ВВС – военен инженер,
машинен инженер, сертификат за автоекспертоценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
а к т иви, дви ж имо им у щес т во, мет одолог и я,
проблеми, аспекти.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група по
поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на
трета квалификационна група по безопасност
при работа в електрически у редби/мрежи с
напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател инструктор на водачи на МПС,
о бра з ова н ие – с р ед но спец иа л но, спец иа лност – автомобили и трактори – експлоатация,
поддържане и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник корабни машини
и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа
експертиза, свидетелство за подготвителен курс
за оцеляване на море.
Петър Димов Димов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик.
Петър Хараламбов Стоянов – образование –
висше, спец иа л но с т – к ар о с т р о ене и а вт о транспортна техника, квалификация – машинен ин женер, специа лизаци я – п роек т и ране
на авт омоби ли, т рак т ори и кари, спец иа л-
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ност – съдебни автотехнически експертизи и
безопасност на дви жението, професиона лна
квалификация – магистър инженер.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева –
образование – висше, степен – магистър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Румен Тончев Иванов – образование – висше, специалност – електронна техника и микрое лек т р он и к а , к в а л ифи к а ц и я – и н жене р по
електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за
остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети, експерт на камиони и автобуси.
Сава Атанасов Пелев – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик, квалификация – учител и инструктор за обучение на
водачи на МПС, категория „С“ и „Т“.
Стоян Георгиев Апостолов – образование –
висше, специалност – технология на неорганични вещества, квалификация – инженер-химик,
майстор на спорта по автомобилизъм, треньор
по автомобилизъм.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност –
експлоатация и ремонт на автомобили и кари,
квалификация – машинен техник.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за
учителска правоспособност, със специалност –
шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и клас – квалификация по организация
и управление на образованието.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, автомобилен и морски
транспорт и строителството.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт,
член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими
имоти и сертификат за оценка на машини и
съоръжения – регистриран член на КНОБ по
Закона за независимите оценители; сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи
при ПТП, застрахователни измами при МПС,
автоексперт-оценител, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
образование – висше, специалност – съдебни
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а в т о т ех н и че с к и екс пер т и зи и б е з оп ас но с т
на дви жениет о, п рофесиона лна к ва лификац и я – ма г ис т ър и н женер, у дос т оверен ие за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз
на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Бисерка Петкова Атанасова – образование –
висше, специалност – технология на микробиологични и ферментационни продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на
виното и високоалкохолните напитки“.
Веселин Тенев Статев – образование – висше, специалност – автомобилни войск и, воен на к ва л ифи ка ц и я – офи цер – и н женер по
експлоатация и ремонт на АТТ, граж данска
специалност – двигатели с вътрешно горене с
квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение
и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008, Система за управление
на околната среда съгласно ISO 14001:2005,
Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001
и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор
по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005,
специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника
и мик роелек т роника, к ва лификаци я – електроинженер, удостоверение за професионална
квалификация – мениджмънт, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – технология на нефта и
газа, квалификация – инженер-химик, експерт
по водите и ръководител колектив ОВОС.
Еленка Васи лева Райкова – образован ие – висше, спец и а л но с т – т ех нолог и я н а
силикатите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение за обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз
за осигуряване на безопасност и здраве при
работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик,
п рек ва л ифи к а ц и я – ме та л у рг и я на черн и т е
мета ли, к ва л ифика ц и я – ин женер -мета л у рг,
свидетелство за професиона лна к ва лифика-
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ция – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно
напреднало ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – поддемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Невенка Добринова Дренова – образование –
висше, специалност – елект ронна техника и
микроелектроника, квалификация – инженер
по електроника и автоматика, професионална
квалификация – публична администрация, системен администратор – І ранг, сертифициран
системен админист ратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist (MCTS).
Николай Милев Милев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
с т р ои т е л с т в о, к в а л ифи к а ц и я – с т р ои т е л ен
ин женер по тех нолог и я на ст рои телст во т о,
допълнителна к валификаци я – публична администрация, висше военно академично образова н ие, спец иа л нос т – К Щ , операт и вно тактическа строителни войски, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях, експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технология на микробиологични и ферментационни продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на
виното и високоалкохолните напитки“.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева –
образование – висше, степен – магистър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машини и
метални машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и океански
риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи. Единни европейски стандарти
за бизнес оценяване.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
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за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, автомобилен и морски
транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на
сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – к лон Бу ргас, п рофесиона лни сертификати – оценител на недвижими имоти и
сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за
независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП,
застрахователни измами при МПС, автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
трудов стаж – 39 години.
5.4. Съдебна компют ърнотехническа експертиза
Атанас Андреев Червенков – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
с пец и а л но с т – ком у н и к а ц ион н а т ех н и к а и
компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа
безопасност на нефто- и газопроводи.
Валентин Атанасов Ангелов – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – информатика и компютърни науки, професионална
квалификация – информатик.
Иван Милчев Попжелев – образование – висше, специалност – химични технологии, сертификат за придобита квалификация за компютърна техническа поддръжка, сертификат за придобита квалификация по основи на сигурността
на информационните технологии, сертификат
за придобита квалификация по компютърна
к ри м и на л ис т и к а, сер т ифи к ат за п ри доби та
квалификация за Десктоп А дминистрация на
MS Windows 7, сертификат за придобита квалификация – Linux А дминистрация (RHEL 6),
сертификат за придобита квалификация за Linux
А дминистрация (Основи).
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър инженер.
Невенка Добринова Дренова – образование –
висше, специалност – електронна техника и
микроелектроника, квалификация – инженер
по електроника и автоматика, професионална
квалификация – публична администрация, сис-
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темен администратор – І ранг, сертифициран
системен админист ратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist (MCTS).
Петя Йорданова Илиева – образование – висше, специалност – математическа кибернетика
и изчислителна техника, квалификация – дипломиран математик, допълнителна квалификация – специалност „Право“.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизаци я, удостоверение за завършен курс по телевизионна
техника, квалификация – съдебни инженернотехнически експертизи и съдебна компютърнотехническа експертиза, медицинска апаратура.
Станими р Стефанов Дими т ров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална
квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станислав Денчев Симеонов – образование –
висше, спец иа л нос т – ком п ю т ърн и сис т ем и
комплекси и мрежи, свидетелство за научно
з в а н ие – доц ен т по н ау ч н ат а с пец и а л но с т
02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и
мрежи“, к.т.н. – инженер.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, специа лност – ком у никационна тех ника
и тех нолог ии, мод ул ра диоком у никационна
техника, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специа лност – автомат изац и я на п роизводст вото,
к ва л ифи к а ц и я – ма г ис т ър елек т рои н женер,
о бра з ова н ие – с р ед но спец и а л но, спец иа лност – елек т рообза веж да не на п ром иш лени
предприятия.
Щил ян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника
и автоматика, компютърен инженер.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Великов Великов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско
строителство – конструктор, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство – конструктор.
Анна Радкова Желева – образование – средно специално, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти.
Антония Тенева Тенева – образование – висше, магистър, специалност – строителство на
сгради и съоръжения, професионална квалификаци я – ст роителен ин женер-конст ру ктор,
с пец и а л и з а ц и я – с т р ои т е л н и конс т ру к ц и и ,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
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Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация –
строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС
и ССКБ, упражняваща независим строителен
надзор в проектирането, строителството, както и техническ и конт рол за сгради, к валификаци я – счетоводство на ма лко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕА Д, Бургас, за извършване дейност за разработки на
инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
Валерий Колювич Вълев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
с т р ои т е лс т в о, к в а л ифи к а ц и я – с т р ои т е лен
инженер.
Ван я Стоянова К ирова-Хамаме – образование – висше, специалност – промишлено и
гра ж данско строителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат
за експерт-оценител на недвижимите имоти
и земеделски земи, месторабота – проектант
свободна професия.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше, спец иа лност – минна елек т ромеханика,
енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен инженер-електромеханик, средно
образова ние, спец иа лнос т – с т рои т елс т во и
арх итект у ра, к ва лификаци я – среден тех ник
по строителство и архитекту ра, диплома за
кандидат на техническите науки.
Васи л Богоми лов Стои лов – образование – висше, специа лност – х и дроенергийно
с т р ои т елс т во, к ва л ифи к а ц и я – и н женер по
хидроенергийно строителство, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, компетенции по пречистване
на отпадъчни води и по опазване на водите от
замърсяване.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и
арх и т ек т у рат а , п р о ф е сиона л на к ва л ифи к ация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от завършен курс по организация и
безопасност на движението по пътищата.
Веселина Иванова Минчева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
ин женер, удостоверение за ч лен на К ИИП
към секция „Конструкции на сгради и съоръ-
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жения“, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност, конструктивна организация и
изпълнение на строителството, удостоверение
от НТС по строителство за упражняване на
независим строителен надзор в проектирането
и/или строителството, технически контрол на
сгради, специалност – строителни конструкции,
направление – проек тиране и ст роителство,
специалност – архитектурно-строителна част,
направление – строителство, разрешително за
упражняване на проектантски услуги – пълна
т ех н и ческ а п ра воспос обнос т – спец иа л нос т
ПГС.
Веселина Йорданова Драганова – образова н ие – висше, спец иа л но с т – арх и т ек т у ра ,
к ва лификаци я – арх и тек т, удостоверение от
Камарата на архитектите в България за пълна
проектантска правоспособност.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник
по геодезия.
Галина Маринова Михайлова – образование –
висше, магистър, специалност – транспортно
строителство, професионална квалификация –
маг ист ър ин женер, сви дет елст во за п рофесиона л на к ва л ифи к а ц и я – од и т ор по п ът на
безопасност.
Георги Ангелов Ангелов – образование – висше, специалност – хидротехническо строителство, квалификация – строителен инженер по
хидротехническо строителство.
Гроздан Стоянов Цветанов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
и н женер по конс т ру к ц и и на п р ом и ш лен и,
ж и л и щ н и и общес т вен и сг ра д и, л и ценз за
оценител на недвижими имоти, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, лиценз за оценител на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
Диана Петрова Ченешева – образование – висше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Д иа на С т ефа нова Кой кова – образование – висше, специалност – архитектура, дипломиран ин женер, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на други
активи (архитектурни паметници на културата
и интериор).
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Димитър Василев Герчев – образование – висше, специалност – технология и механизация
на строителството, квалификация – строителен ин женер по тех нологи я и механизаци я
на строителството, образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна к ва лифика ц и я – ма г ис т ър по и коном и ка, нау ч но
зва н ие – нау чен с ът ру д н и к , п рофесиона л на
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квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на
сгради и сертифициране на сгради, удостоверение
за длъжностно лице по безопасност и здраве
при работа, удостоверение за координатор по
безопасност и здраве.
Добринка Минкова Аврамова – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – среден
техник по геодезия, земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на
недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат
за оценка на машини и съоръжени я, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Елена Тодорова Драганова – образование –
средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Ж е н я Т и х о м и р о в а То м о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на
хотела и ресторанта, квалификация – магистър
по икономика, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник – ІІ степен,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Живко Иванов Дандаринов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
ин женер по тех нолог и я на ст рои телст вото,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби.
Жозефина Илиева Транчева – образование –
висше, специалност – транспортно строителст во – железоп ът но ст рои телст во, к ва лификация – строителен инженер по транспортно
ст роителство, сертификат за консултант по
оценки и продажби на недвижими имоти и
земеделски земи, удостоверение за оценител
на недвижими имоти.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
вис ше, с пец и а л но с т – п р о м и ш лен а т оп ло техника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-техническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
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електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по
част „Отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника топло- и газоснабдяване“.
Здравка Чернева Андреева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, специализация – икономика и организация на инвестиционния процес, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Златка Панайотова Иванова – образование –
висше, специа лност – автомобилни пътища,
квалификация – инженер-строител, сертификат
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Иван Димитров Ковачев – образование – висше, с пец и а л но с т – и н жене р и коном ис т по
икономика и организация на строителството,
квалификация – лиценз по строителни сметки
и цени – първо ниво.
Иванка Фотева Великова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност – технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения
активи.
Ир е н а Ж е л я з ко в а М а в р о в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство и
конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ирина Георгиева Попкармезова – образова н ие – висше, спец иа л но с т – арх и т ек т у ра ,
квалификация – архитект.
Ирина Ценова Стоилова – образование – висше, спец иа лност – п ром иш лено и г ра ж данско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по специалност
строителство и архитектура.
Калина Щерионова Пашева – образование –
средно специално, специалност – строителство
и арх и т ек т у ра, к ва л ифи к а ц и я – с т рои т елен
техник.
Ка л удка Русева Иванова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител
на недвижими имоти.
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Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, сертификат за следдипломна
к ва лификаци я по подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно- транспортни, строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Константин Жечев Жел язков – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър инженер.
Константин Михайлович Якубович – образование – висше, специалност – архитекту ра,
квалификация – архитект.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – строителство на
сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно образование,
квалификация – строителен техник.
Крум Станчев Митев – образование – висше,
специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за
обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат
„Успешният екип – създаване, мотивиране и
развитие“.
Малина Петрова Антова – образование – висше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – инженер-геодезист, квалификация – мениджър.
Марин Великов Сотиров – образование – висше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект, член на Камарата на архитектите в България.
Мария Димитрова Ефендиева – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, удостоверение от Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране
за пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, допълнителна квалификация – менажер по управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008, сертификат: QBDL20W-138181-2004.
Мари яна Панайо това Араба д ж иева – об разование – висше, специа лност – п убли чна
администрация, средно специално образование
със специа лност – геодези я, фотог рамет ри я
и к ар т ог рафи я, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – техник-геодезист, лиценз за оценка на
машини и съоръжения, лиценз за оценка на
търговски предприятия, лиценз за оценка на
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недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
специализация – морска администрация.
Мирослав Динков Стойков – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз
за оценка на недвижими имоти, сертификат за
оценител на недвижимо имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
М и рчо Пе т ров Ма врод иев – обра зован и е – в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – г е од е з и я , ф о тограметрия и картография, квалификация –
инженер по геодезия, фотограметрия и карт ог рафи я, у дос т оверение за п рофесиона лна
квалификация – магистър инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност.
Михаил Христов Михайлов – образование –
висше, магистър, специалност – транспортно
строителство – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство.
Не д е л к о П е т р о в Н е д е л к о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – строителен инженер
магистър, научен сътрудник по водоснабдяване
и канализация (В и К) – мрежи и съоръжения,
пречистване на води и обработка на утайки.
Недялка Мирчева Бойчева – образование –
висше, специалност – елект ронна техника и
микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно
специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техникгеодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недви ж ими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Недялка Михова Миткова – образование –
редно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Николай Милев Милев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
с т р ои т е л с т в о, к в а л ифи к а ц и я – с т р ои т е л ен
ин женер по тех нолог и я на ст рои телст во т о,
допълнителна к валификаци я – публична администрация, висше военно академично образова н ие, спец иа л нос т – К Щ , операт и вно тактическа строителни войски, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях, експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, военна квалификация – военен
инженер по промишлено и гражданско строителство – технолог, граж данска квалификация – строителен инженер по ПГС – технология на строителството, образование – средно,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – строителен техник.
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Пенка Стоянова Шопова – образование –
средно специално, специалност – геодезия и
картографи я, к валификаци я – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на
недвижими имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен,
диплома за кандидат на техническите науки,
удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петър Симеонов А лександров – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Петьо Благоев Гицов – образование – висш е, м а г ис т ър, с пец и а л но с т – т р а нс по р т но
с т р ои т е лс т во, с т р ои т е лс т во н а ж п л и н и и ,
пътища и мостове, квалификация – магистър
по транспортно строителство, допълнителна
квалификация – румънски език.
Пламен Димит ров Гърбов – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност, магистър инженер,
член на КИИП към секция „Конструкции на
сгради и съоръжения“.
Пламен Колев Колев – образование – висше,
специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен,
квалификационен курс по „Системи на управление на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство, специалност –
техник по водно строителство.
Пламен Младенов Първанов – образование –
висше, с пец и а л но с т П ГС – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант инженер, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност – строителен инженер, допълнителна
квалификация – проектант-конструктор.
Румен Иванов Троев – образование – висше,
магистър, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност, удостоверение
за строителнотехническите правила и норми
за осигуряване на пожарна безопасност при
пожар, удостоверение за член на Камарата
на арх и т ек т и т е в Бъ л гари я, у дос т оверен ие
за обучение по Наредбата за управление на
строителни отпадъци – нормативен контекст,
основни положения и практически указания
по приложението є.
Румен Стоянов Димов – образование – висше, специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител, строителство – технологично изпълнение,
ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
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и правилниците за тяхното прилагане, вписан
в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Славка Боева Дремсизова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Стефка Стамова Раканова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и арх и т ек т у ра, к ва л ифи к а ц и я – с т рои т елен
техник, лиценз за оценка на недвижими имот и от А генци я та за п риват изаци я – Софи я,
сертификат за оценка на недвижими имоти от
Камарата на независимите оценители в България, оценител по ЗОСОИ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител
на недвижимо имущество, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Та н ю И в а н о в Го с п о д и н о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – пътно строителство,
квалификация – строителен инженер по пътно
строителство, средно специално образование
със специалност строителство и архитектура,
профил: ст роителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образова н ие – висше, спец иа л нос т – с т рои т елен
инженер по пътно строителство, високо строителство, инвеститорски контрол в строителството – организация, ценообразуване, консултация
в строителството – високо строителство.
Тод о р к а Д и м и т р о в а Ч а н к и н о в а – о б р азова н ие – висше, спец иа л нос т – п ром и ш ле но и г ра ж данско ст рои телст во, к ва лификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, лиценз за оценител
на недвижими имоти.
Тодорка Стоянова Добрева – образование –
средно специа лно, специа лност – тех ник по
строителство и архитектура.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство, лиценз за оценки на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
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Христинка К ирилова Георгиева – образование – средно, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – среден техник.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на
сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – к лон Бу ргас, п рофесиона лни сертификати – оценител на недвижими имоти и
сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за
независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП,
застрахователни измами при МПС, автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“.
Чавдар Иванов Андреев – образование – висше, специалност – строителство на сгради и съоръжения, квалификация – строителен инженер,
образование – средно специално, специалност –
строителство и архитектура, квалификация –
строителен техник, квалификация – монтажник
на ОКИ.
Шинка Благоева Коларова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Желязко Райков Желязков – образование –
висше, спец иа л но с т – елек т р о енерг е т и к а и
електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна охрана.
Иван Христов Бойчев – образование – висше,
специалност – автоматизация на промишлеността, квалификация – електроинженер, удостоверение за пожаро-профилактична и оперативнотехническа подготовка.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за повишаване на квалификацията –
противопожарна техника и безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Атанас Андреев Червенков – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
с пец и а л но с т – ком у н и к а ц ион н а т ех н и к а и
компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа
безопасност на нефто- и газопроводи.
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Вълчо Николов Вълчев – образование – висше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Данчо Георгиев Станчев – образование – висше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш и н и и
апарати, квалификация – електроинженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Елена Тодорова Драганова – образование –
средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
вис ше, с пец и а л но с т – п р о м и ш лен а т оп ло техника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по
част „Отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на
Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни
модели пред Патентното ведомство на Република
България, удостоверение за представител по
индустриална собственост – марки, географски
означения и промишлен дизайн, сертификат за
независим оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специа лност – „ЕТМЕ“, к валификация – електроинженер, професионална
квалификация – мениджмънт в енергетиката,
удостоверение за професионална квалификаци я – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, удостоверение за
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на
техническите науки.
Любомир Томов Биков – образование – висше, спец иа л нос т – меха н иза ц и я и елек т рификаци я на мините, к ва лификаци я – минен
ин женер - елек т ромеха н и к , у дос т оверен ие за
ограничена проектантска правоспособност по
интердисциплинарна част пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност – електрическа.
Смела Ралева Узунова – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
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техника и системи, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания, оценка и нормативни
док у менти (микрок лимат, осветление, ш у м,
вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета), сертификат
за интензивен курс по счетоводство.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Христо Георгиев Бургазлиев – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
професионална квалификация – магистър по
икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Веселина Христова Досева – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмасите, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмаси, к ва лификаци я – ин женер-х имик,
специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика,
удостоверение за специализация – организация
на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия,
свидетелство за к ва лификаци я – тех нологи я
на пластмасите, квалификация – педагогика,
учител.
Григор Георгиев Весов – образование – висше, специалност – химическа технология на
текстилните влакна, квалификация – инженерх имик, спец иа лизац и я – повишаване устойчивостта на химическата промишленост при
изключителни обстоятелства, свидетелство за
специализация и правоспособност – експерт по
оценка на въздействието върху околната среда.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
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химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение
и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008, Система за управление
на околната среда съгласно ISO 14001:2005,
Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001
и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор
по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005,
специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – инженер-химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
к ва лификаци я – ин женер-х имик, пенсионер,
удостоверение за кореспондентско обу чение
„Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност
и здраве при работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за среднонапреднали ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технолог на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“, съдебно-химическа експертиза
(определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други
в биологични проби и обекти).
Таня Градева Ангелова – образование – средно специа лно, специа лност – преработка на
нефта и газа, квалификация – техник-технолог,
следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Татяна Борисова Михайлова – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
длъжност – съветник.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
М а р г а р и т Ге о р г и е в Я н ч е в – о б р а з о в а н ие – висше, спец и а л но с т – фи зи к , у ч и т е л
по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и
електроника.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
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химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение
и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008, Система за управление
на околната среда съгласно ISO 14001:2005,
Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001
и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор
по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005,
специалист по НАССР, OHSAS 1800.
М а р г а р и т Ге о р г и е в Я н ч е в – о б р а з о в а н ие – висше, спец и а л но с т – фи зи к , у ч и т е л
по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и
електроника.
Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висше, специалност – неорганични
химични технологии, квалификация – магистър
инженер.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство
за професионална квалификация – учител по
информатика и ИТ.
7.4. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Иван Михайлов Янчев – образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна
квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Василка Кръстанова Стоева – образование –
висше, спец иа л нос т – лозаро -г ра д и нарс т во,
к ва л ифи к а ц и я – а г р оном, лозар о -г ра д и нар,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дарин Петров Гочков – образование – висше, спец иа лност – защ и та на раст ени я та и
почвата, к ва л ифика ц и я – ин женер -а г роном,
удостоверение от РИОКОЗ за правоспособност
да извършва дезинфекционни, дезинсекционни
и дератизационни дейности, свидетелство за
правоспособност на технолог-обгазител.
Желязко Георгиев Дучев – образование – висше, специалност – обща агрономия, квалификация – агроном, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Желязков Стоев – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – лозаро-градинар, допълнителна
квалификация – доктор на науките.
Иван Николов Вълчев – образование – висше, агроном-полевъд.
Кера Атанасова Стоева – образование – висше, специа лност – полевъдст во, к ва лификация – агроном-полевъд, степен на образование –
доктор с научна специалност – фуражно производство, ливадарство, сертификат за оценител
на земеделск и зем и и т ра й ни наса ж ден и я,
удостоверение за оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Керка Янева Тотева – образование – висше,
специалност – животновъдство, квалификация –
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инженер по животновъдство, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол.
Марияна Любомирова Людсканова – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном лозаро-градинар,
удостоверение за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висше, специалност – полевъдство,
к ва л ифи к а ц и я – а г роном-полевъд, спец иа лност – стопанско управление, управление на
европейск и те п роек т и, п рофесиона лна к валификация – магистър стопанско управление,
„Управление на европейските проекти“.
Надежда Ангелова Палова – образование –
висше, спец иа лност – ж ивот новъдст во, к вал ифи к а ц и я – и н женер по ж и во т нов ъ дс т во,
допълнителна квалификация – контрольор на
качеството на земеделски и хранителни продукти на пазари и митници, биологично земеделие, проекти, образователна и научна степен
„доктор“ по нау чната специа лност 04.02.08.
„Свиневъдство“.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, специализация – агроекология и защита
на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на
земеделски земи и подобренията върх у тях,
удостоверение от МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за
сортоизпитател.
Пенчо Добрев Янев – образование – висше,
специа лност – растителна защита, к ва лификация – инженер-агроном растителна защита,
мес т орабо та – а г роном рас т и т ел на за щ и та,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за допълнително обучение – оценка на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Стоянка Груева Личева – образование – висше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителски експертизи“
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
вис ше, с пец и а л но с т – п р о м и ш лен а т оп ло техника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектира-
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не с пълна проектантска правоспособност по
част „Отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на
Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни
модели пред Патентното ведомство на Република
България, удостоверение за представител по
индустриална собственост – марки, географски
означения и промишлен дизайн, сертификат за
независим оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка
на машини и съоръжения.
Мария Григорова Панайотова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Недялка Мирчева Бойчева – образование –
висше, специалност – електронна техника и
микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно
специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техникгеодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недви ж ими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група за
поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на
трета квалификационна група по безопасност
при работа в електрически у редби/мрежи с
напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Пенка Стоянова Шопова – образование –
средно специално, специалност – геодезия и
картографи я, к валификаци я – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на
недвижими имоти.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
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лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, сертификат за оценителска правоспособност – оценка
на търговски предприятия и вземания.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
образование – висше, специалност – съдебни
а в т о т ех н и че с к и екс пе р т и зи и б е з оп ас но с т
на дви жениет о, п рофесиона лна к ва лификац и я – ма г ис т ър и н женер, у дос т оверен ие за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз
на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско с т рои т елс т во – т ех нолог и я, к ва л ифи к ация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, ръководител проект
и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕА Д, Бургас, за извършване дейност за разработки на
инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
Диана Тодорова Ин д желиева – образование – висше, специалност – технология на животински хранителни продукти, консервиране и
обществено хранене, квалификация – инженертехнолог по „Технология на месата и рибата“,
образователна и нау чна степен – док тор на
техническите науки, хранителни технологии
(технология на месните и рибните продукти).
Д и м и т ри й к а Васи лева Лъвч иева – о бразование – висше, специа лност – нефт и газ,
квалификация – инженер-химик, диплома за
кандидат на техническите науки, удостоверение
за завършен курс „Здравословни и безопасни
условия на труд и управление на предприятието“,
специалист по химия и технология на нефта и
газа; качество на горива и нефтени продукти;
разпределение и снабдяване с природен газ;
системи на управление: Система за управление
на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система
за управление на околната среда съгласно ISO
14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно
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OHSAS 180 01 и Система за безопасност на
храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор
по ISO 14 0 01:2 0 05, спец иа л ис т по Н АССР,
OHSAS 18001.
Едуард Таквор Пюзантян – образование – висше, специалност – социална педагогика, професионална квалификация – социален педагог.
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – технология на нефта и
газа, квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и
екологията, експерт по водите и ръководител
колектив ОВОС.
Елена Петкова Петкова – образование – висш е , с п е ц и а л н о с т – „ П П Д У “, к в а л и ф и к а ция – детски учител, диплом за научна степен
„док тор“ по нау чната специа лност 05.07.01.
„Теория на възпитанието и дидактика“.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш ини и
апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за
квалификация „експерт-оценител на машини,
съоръжения и оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на
заведение за обществено хранене, сертификат
за интензивен курс на обучение по английски
език средно напреднало ниво ІІ, ІІІ, преводач
на английски език.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
вис ше, с пец и а л но с т – п р о м и ш лен а т оп ло техника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-техническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по
част „Отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.
Златина Йорданова Вънчева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишленост та, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
п рофесиона лна к ва лификаци я – педагог ика,
професионална квалификация – учител.
Ивайло Дочев Ненков – образование – висше, спец иа л нос т – меж д у народ н и и коном ическ и отношени я, професиона лна к ва лификация – икономист, сертификат от Камарата
на неза виси м и т е оцен и т ел и в Бъ л гари я за
оцени телска п равоспособност за оценка на
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недви ж ими имоти, лиценз от А генци ята за
приватизация за оценка на недвижими имоти,
оценител недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на
Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни
модели пред Патентното ведомство на Република
България, удостоверение за представител по
индустриална собственост – марки, географски
означения и промишлен дизайн, сертификат за
независим оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически отношения (съдебно-маркови експертизи,
патентни експертизи, експертизи в областта на
промишления дизайн, авторско право, оценка
на обекти на интелектуалната и индустриалната
собственост (оценителски експертизи).
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификац и я – иконом ис т по т ра нспор та, съдебни
автотехнически експертизи, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми
п ри изг о т вя не т о на с ъдебн и т е експер т изи,
трансферно ценообразуване, методи при изготвяне на съдебните експертизи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, съдебно-митническ и експертизи (митническ и реж ими и
процедури, митнически и валутни нарушения
и престъпления), месторабота – вещо лице на
свободна практика.
Мария Николова Трифонова – удостоверение
за правоспособен преводач – тълковник от и на
жестомимичен език, категория А, месторабота –
свободна практика, преводач – тълковник по
жестомимика.
Мартин Асенов Гюзелев – образование – висше, специалност – археология, професионална
квалификация – археолог, специализация – класическа археологи я, диплом за нау чна степен – доктор по научната специалност 05.03.12.
Археология; научна степен – доктор на науките
по 2.2. История и археология (Стара история).
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните нау к и, „док тор“ (молек ул ярно-генет и чна
и ден т ифи к а ц и я и оп р еде л я не п р ои з ход на
животни и пол на птици; определяне състав
и произход на хранителни продукти, суровини
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и фуражи, включително генномодифицирани
организми (ГМО), с молекулярно-генетични
методи, експертиза по писмени данни, касаещи
молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, и
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, включително
генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за
упражняване на частна лесовъдска практика и
извършване на дейности в горския фонд.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технология на микробиологични и ферментационни продукти, квалификация – инженер-технолог по „технология на
виното и високоалкохолните напитки“.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група за
поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на
трета квалификационна група по безопасност
при работа в електрически у редби/мрежи с
напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Пламена Петрова Попова – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и научна степен „доктор“ по
научната специалност 05.05.13. „Изобретателско,
авторско и патентно право“, съдебни експертизи
по интелектуална собственост (авторски и сродни
права, търговски марки, географски означения,
промишлени дизайни).
Ро с и ц а С т а н ко в а К а з а ко в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, у чител-логопед, удост оверен ие о т Фон да ц и я „Облас т ен ромск и
съюз“ – Бургас, за предоставяне на безвъзмезден
труд в полза на целеви групи на фондацията, удостоверение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши
учител-логопед; притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия
на деца и юноши със специални образователни
потребности, изгра ж дане на нови житейски
стратегии, фирмено консултиране, психология
на медиите, когнитивно-поведенческа терапия,
психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология
на групата, социална психология, политическа
психология, превантивна психология.
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Христо Георгиев Бургазлиев – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
професионална квалификация – магистър по
икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
Христо Тодоров Брадев – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия, специализация – телекомуникации.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
вис ш е, с п ец и а л н о с т – и ко н о м и к а – б и з н е с
а дминист раци я, п рофесиона лна к ва лификация – икономист, специализация – маркетинг,
реклама и бизнес комуникации, длъжност – началник-отдел „Митнически операции“, допълнителна квалификация – митнически режими и
процедури, международен транспорт, спедиция,
Интрастат.
СПИСЪК
на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към
Окръжния съд – Бургас, и Административния
съд – Бургас, за 2018 г.
Преводачи – английски език
Борис Пламенов Георгиев – образование –
средно, специалност – математика и немски
език, сертификат английски език – ниво В2 и С1.
Евелина Желева Шарапанова – образование –
висше, специалност – политология, специалност – меж дународни отношения, втора специалност – немско странознание, сертификат
английски език – В и С.
И ва й ло Л ю б ом и р ов На й денов – о бра зо вание – висше, специа лност – право, средно
образование – гимназия с преподаване на английски език, сертификат английски език – С1.
Невена Иванова Младжова – образование –
висше, специалност – политология, удостоверение за ниво С2 – английски език.
Петър Лазаров Лазаров – образование – средно, сертификат английски език – ниво С1.
Преводачи – руски език
Ирина Симеонова Радева – образование –
средно, специалност – преводач – кореспондент
с руски език, сертификат руски език, ниво С1.
Наталия Дмитриевна Недялкова – образование – висше, специалност – славянска филология, квалификация – специалист по полски език
и литература и преподавател по български език
и литература в средните училища, сертификат
руски език – ниво С2.
Сълза Христова Иванова (Курдова) – образование – висше, специалност – руска филология,
п рофесиона л на к ва л ифи к а ц и я – спец иа л ис т
по руски език и литература и преподавател в
средните училища, диплома от СУ „Св. К л.
Охридски“ – руска филология.
Преводачи – полски език
Десислава Янушова Желязкова – образование – висше, специалност – българска филология, допълнителна квалификация – полски език,
сертификат полски език – ниво С1.
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Преводачи – гръцки език
Антония Ангелова Карагяни – образование –
висше, специалност – начална училищна педагогика, сертификат гръцки език – ниво С2.
Георги Панайотов Геров – преводач гръцки
език, протокол от Изпитна комисия на СУ „Св.
К лимент Охридски“ за степен на владеене на
новогръцки език.
Преводачи – арабски език
Мария Иванова Мустафа – образование – полувисше, специалност – зъботехника, сертификат арабски език ниво – С1.
Преводачи – иврит
Женя Радославова Шамис – свидетелство за
иврит ниво „А“, ниво „Б“, ниво „Д“ протокол
от изпитна комисия на СУ „Св. К лимент Охридски“ за степен на владеене на иврит.
Преводачи – турски език
Гергана Димитрова Мутафчиева – образование – висше, специалност – тюркология, квалификация – тюрколог, следдипломна професионална квалификация – счетоводство, финанси и
контрол, сертификат турски език – ниво С2, диплома от СУ „Св. Кл. Охридски“ – специалност –
тюркология.
Руси Нейков Русев – образование – висше,
специалност – турска филология, квалификация – специалист по турски език и литература
и преподавател в средните училища, диплома
от СУ „Св. К л. Охридски“ – турска филология.
1239
175. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 227/2017 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – София, Валентина Илиева Христакова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
1514
175а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 225/2017 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – София, Благовеста Гатева Терзийска – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
1515
175б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 297/2017 г. на
Дисциплинарния съд при А двокатската колегия – София, София Кънева Антонова – адвокат
от А двокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия
за срок 3 месеца.
1516
175в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 303/2017 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колеги я – Софи я, Татяна Стоянова Папазова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
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се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
1517
175г. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 313/2017 г. на
Дисциплинарния съд при А двокатската колегия – София, Цветан Димитров Паунов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия
за срок 3 месеца.
1518
175д. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 290/2017 г. на
Дисциплинарния съд при А двокатската колегия – София, Румяна Цекова Барова – адвокат
от А двокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия
за срок 3 месеца.
1519
3. – Софийският университет „Св. К лимент
Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти
по професионално направление: 4.3. Биологически науки (Хистология и ембриология) – един;
4.3. Биологически науки (Ботаника – анатомия
и морфология на растенията) – един; 7.3. Фармация (Социална медицина, организация на
здравеопазването и фармацията) – един; 3.6.
Право (Трудово право и обществено осигуряване) – един; 4.4. Науки за Земята (Биогеография
и география на почвите) – един; 1.3. Педагогика
на обу чението по … (Физическо възпитание
и спорт – футбол) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по … (Методика на обучението по
английски език) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Списъкът с необходимите документи е определен
в Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи
се подават в ректората, информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83;
приемно време – от 15 ч. до 17 ч.
1329
2. – Тех н и ческ и я т у н и верси те т – Софи я,
обявява конкурс за Колежа в Сливен за главен
асистент по професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един за
нуждите на секция „Автотранспорт, текстил и
дизайн“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
1320
3. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един
към катедра „Прог рамиране и компют ърни
технологии“ – ФКСТ; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електротехника“ – един
к ъм кат ед ра „Обща елек т ро т ех н и ка“ – ЕФ;
професионално направление 5.4. Енергетика,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

специалност „Ядрени енергетични инсталации
и уредби“ – един към катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ – ЕМФ, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София – във факултетните канцеларии на: ФКСТ – каб. 1443а, тел. 965 25 13;
ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70; ЕМФ – каб.
2344, тел. 965 32 90.
1491
36. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за Катедрата по трудова медицина. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359
2 9432 579 – сектор „Наука“.
1428
24. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия
и травматология“, за нуж дите на Катедрата
по ортопедия и травматология на база К линика по детска ортопедия и хирургия на горен
крайник към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1614,
бул. Н. Петков № 56, при технически секретар
на катедрата – Райчо Кехайов, тел. 02/81 81 621.
1314
25. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Паразитология и хелминтология“, за нуждите
на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ
„Проф. Иван Киров“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
№ 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Северен
павилион, ет. 2, тел. 02/90 23 700.
1315
26. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор и един доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Съдебна медицина“, за нуждите на
Катедрата по съдебна медицина и деонтология
на база УМБАЛ „А лександровска“ – двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2, Катедра по съдебна медицина
и деон толог и я – канцелари я, о т 8 до 14 ч.,
тел. 02/9230 412.
1316
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27. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Медицинска
биология (Биология на човека)“, за нуждите
на Катедрата по биология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве
№ 2, ет. 2, Катедра по биология, тел. 02/ 9172
660 – Владислав Лазаров.
1317
28. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование
7. Зд ра веопа зва не и спор т, п рофесиона л но
направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуж дите на Катедрата
по педиатрия на база К линика по нефрология
и хемодиализа към СБА ЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен
състав на СБА ЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“,
тел. 02/81 54 297.
1318
29. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
двама главни асистенти в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на
Катедрата по педиатрия на база К линика по
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детска онкохематология към УМБАЛ „Царица
Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
№ 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р
Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1319
2. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.
преобявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2017/2018 г. (приложението). В срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление до ректора за участие в конкурса
(свободен текст); 2. автобиография (европейски
образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал); 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. мотивационно писмо за участие в
конкурса (свободен текст); 6. медицинско свидетелство; 7. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията им в съответната
научна област; 8. документ за платена такса
за участие в кандидатдокторантския конкурс
100 лв. – плащането се извършва в „Общинска банка“ в Първи у чебен корп ус. Всичк и
документи се представят приложени в папка.
Документите се приемат в стая 106, ректорат,
тел. 073/ 588 566.
Приложение

Шифър

Професионални направления и докторски програми

1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието
1.2. Педагогика
Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по български език и литература)
Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)
Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)
Теория на възпитанието и дидактика (дидактика)
1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство
Методика на обучението по техника и технологии
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
2.1. Филология
Теория и практика на превода (руски език)
Общо и сравнително езикознание (френски език)
Английски език
Немски език
2.2. История и археология
Нова и най-нова обща история (Балканска история)
История на България (нова и най-нова българска история)
История на България (история на българския народ XV – XIX в.)
Нова и най-нова обща история (най-нова обща история)

Форма на
обучение
Р.О. З.О.
1

1

1
1
2

1
1

1
1

1
1

3
1
1
1
1
2
1
1
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2.3.

3.1.
3.3.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
4.2.
4.4.
5.1.
5.2.
8.3.

8.4.
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Професионални направления и докторски програми
Средновековна обща история
Стара история и тракология
Философия
Социална философия
Съвременни философски теории
Социология, антропология и науки за културата
Теория и история на културата
Политически науки
Политология
Обществени комуникации и информационни науки
Приложение на новите информационни технологии в PR
Право
Гражданско и семейно право
Наказателно право
Наказателен процес
Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия) (стопанско управление)
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)
Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)
Туризъм
Икономика и управление на туризма
Химически науки
Неорганична химия
Науки за земята
Екология и опазване на околната среда
Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост
Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация
Музикално и танцово изкуство
Хореография
Теория и практика на изпълнителското изкуство
Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия
ОБЩО:
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Форма на
обучение
Р.О. З.О.
1
1
1
1

1
1

1
1
1
2
1
1

1

1
2

1

1
1
2
1
2

1

4
1
1
2
43

14

1492
726. – Техническият университет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално
направление 3.4. Социални дейности, научна
специалност „Социология“, Електротехнически
факултет, катедра „Социални и правни науки“ – един със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
1207
509. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,

научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“, за нуждите на катедра
„Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил
Левски“ – едно място за военнослужещ. Условията
по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-42 от
15.01.2018 г. на министъра на отбраната, линк:
http://www.nvu.bg/node/1958. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратура за
некласифицирана информация на университета.
За контакти: тел. 062 618875; Siemens: 62075; GSM:
0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
1206
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1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за прием на докторанти за учебната
2017/2018 г. съгласно Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г., попълване на бройки:
Област на висше образование, професионално направление,
докторска програма
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
3. Социални, стопански и правни науки
3.3. Политически науки
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)
3.6. Право
Наказателно право
Административно право и административен процес
3.7. Администрация и управление
Организация и управление на производството (индустрия)
Социално управление
3.8. Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Политическа икономия
4. Природни науки, математика и информатика
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Технология на машиностроенето
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Приложна механика
Механизация и електрификация на растениевъдството
Механизация и електрификация на животновъдството
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Системи и устройства за опазване на околната среда
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника
Комуникационни мрежи и системи
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Общо:
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Развитие на академичния състав“, тел. 082/888-455, Галина Даскалова, кабинет
1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово
развитие – конкурси за докторанти.
1528
34. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за доценти във: Аграрен
факултет в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Фуражно производство,
ливадарство“ – един към катедра „Растениевъдство“; Медицински факултет в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено

Образователна и научна степен „доктор“
редовно
задочно

2

2

1

1
2
3
2
4
3

1

1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
32

1

4

здраве, по Теория и методика на физическото
възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията (кинезитерапия и ерготерапия) за нуждите
на специалност „Медицинска рехабилитация и
ерготерапия“ – един на 0,2 щат към катедра
„Медицинска рехабилитаци я и ерготерапи я,
физикална медицина и спорт“. Всички конкурси
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: МФ – ул. Армейска № 11,
тел. 042/664468; АФ – тел. 042/699443.
1249
11. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за редовен главен асистент в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство
и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения) – един
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със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ
„Т. Каблешков“, к в. Слатина, ул. Гео Милев
№ 158, тел. 02/9709209.
1231
33. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за академичната
длъжност професор в професионално направление
3.6. Право (Информационно право) – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко № 14, тел. 0723 68812.
1330
440. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академичната длъжност доцент
за военнослужещ в катедра „Корабни силови
уредби“ на факултет „Инженерен“ в област на
висше образование 5. Технически науки по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Корабни
силови уредби, машини и механизми“, учебни
дисциплини „Корабни котли“, „Корабни котли и
турбо машини“ и „Противопожарна безопасност
и борба с пожари“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел.: 052/55 22 30, 052/55 22 22 – централа,
вътр. 16704 и 16731, и на сайта на училището:
www.naval-acad.bg. Подаване на документи – във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
1490
1. – Институтът по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност 01.06.06 „Генетика“, за
нуждите на лаборатория „Геномна динамика и
стабилност“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21,
тел.: 872-81-70 и 979-26-06.
1220
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление
4.4. Науки за земята (синтез, състав, структура и
свойства на геополимери) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е
2 месеца от датата на обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107,
стая 55, тел. 02 979 70 55.
1503
6. – Институтът за държавата и правото
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент
от област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право – един по „Международно
право и международни отношения“ за нуждите
на секция „Международноправни науки“, със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документите се подават в
ИДП – 1000 София, ул. Сердика № 4.
1525
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2. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) и план-схема към подробен устройствен план за „Газификация на Ботевград“,
подобект „Връзка газопровод Скравена – ГРП
Ботевград“, касаещ газопроводно трасе с обща
дължина L = 235 м, минаващо през поземлени
имоти с идентификатори 05815.301.319, 05815.301.1,
05815.301.318, 05815.301.301 и 05815.27.605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
землище Ботевград. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до общинската администрация – Ботевград.
1531
37. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са изработени
проекти за: 1. подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ
с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41,
07079.6.42 , 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55,
07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59,
07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466,
07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, 07079.6.1470
и 07079.6.1471 по КК на гр. Бургас; 2. подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) за обслужване на имоти в част от
кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в
устройствени зони 3/Пп и 4/Пп съгласно ОУП на
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 410 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
1495
81. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2,
кв. 3 и улици от о.т. 366А до о.т. 197, о.т. 337А
до о.т. 361, от о.т. 361 през о.т. 369 до о.т. 336А,
от о.т. 361 през о.т. 356 до о.т. 360, от о.т. 356 през
о.т. 350 до о.т. 378, от о.т. 352 до о.т. 349, от о.т. 348
до о.т. 335, от о.т. 347 до о.т. 388 по плана на м.
Кара Тепе, гр. Варна, община Варна. Проектът
е изложен в район „Приморски“ при Община
Варна, ет. 2, стая 29. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да прегледат изработения проект на план
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Варна чрез
район „Приморски“.
1311
24. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на водопровод, захранващ новообразуван
имот № 3, кадастрален район № 227 по плана на
новообразуваните имоти на с. Леденик, местност
Козлуджа, община Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1493
1. – Община гр. Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на линеен елемент
на техническата инфраст ру кт у ра „Подземна
кабелна лини я 20 kV за елек т розах ранване
на обект „Фабрика за преработка на „мливо“,
разположена в ПИ № 013023 в землището на
с. Плачи дол, община Добричка, област Добрич“,
с възложител „АГРИВ-В“ – ЕООД, засягаща ПИ
№ 72624.308.121 и 72624.308.126 в землището на
гр. Добрич. Проектът е изложен в Центъра за
услуги и информация на Община – гр. Добрич,
работно място № 8. 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 на община гр. Добрич.
1529
68. – Община гр. Джебел, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане
на трасе за външно кабелно ел. захранване за
приемно-предавателна станция на РD 2678 – Мишевско в ПИ № 014006 в землището на с. Мишевско, община Джебел, област Кърджали“.
Възложител на проекта е „БТК“ – ЕАД. Проектът и придружаващата го документация се
намират в административната сграда на Община
Джебел, ул. Еделвайс № 19, ет. 4, стая № 29, и
могат да се разгледат от заинтересуваните лица.
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 ПУП – ПП до общинската
администрация – Джебел.
1494
5. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – електропровод за
захранване на поземлен имот с идентификатор
36498.16.25 в м. Долно поделение по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на
гр. Карлово, община Карлово. ПУП – ПП предвижда трасето на електропровода за захранване
на поземлен имот с идентификатор 36498.16.25
в м. Долно поделение по КККР на гр. Карлово
да премине през имот 36498.19.112 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
собственост на Община Карлово, в м. Долно
поделение. Проектът е изложен за разглеждане в
стая № 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
1562
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1. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за водопровод към обект: Водоснабдяване на с. Кьосево, махала Ситово, махала
Шосейна и с. Тополчане, община Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214,
дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по представения проект, отправени до дирекция „АСУТ“
на общината.
1506
13. – Община Омуртаг на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание Заповед № 295 от 10.10.2016 г. на областния управител на област Търговище е изработен
проект: „Подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
„Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“ в
землищата на с. Презвитер Козма, с. Беломорци
и гр. Омуртаг, община Омуртаг. Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен
за проучване в сградата на общинската администрация – Омуртаг, ет. 2, стая № 17.
1424
15. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че на основание чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за ПУП – ПП
за трасе на външно електрозахранване НН до
имот с идентификатор 56126.2.10, м. Омондрос,
землище на гр. Петрич, отреден за „автосервиз за
монтаж на газови уредби с магазин за авточасти
и склад и офиси“, с трасе през имоти по кадастралната карта, описани в регистъра, заверен
от СГКК – Благоевград, както следва: поземлен
имот с идентификатор 56126.2.11 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост, и 56126.2.50 – за друг вид
водно течение, водна площ, съоръжение, общинска публична собственост, и сервитут, засягащ
поземлени имоти с идентификатори 56126.2.11,
56126.2.50 и 56126.2.10. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Петрич.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1530
17. – 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: Проектна пътна връзка за УПИ 29.35, образуван от
ПИ с ИД № 03839.29.34, местност Дренков бряст,
в землището на с. Бенковски, община „Марица“, област Пловдив. Проектната пътна връзка
засяга ПИ с ИД № 03839.29.20 (полски път) и
ПИ с ИД № 03839.29.34 (нива). И двата имота
са общинска собственост. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
1583
15. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че съгласно Решение № 204 от протокол № 13
от 25.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш, е изработен предварителен проект за
частично изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за промяна на предназначението на част от ПИ 006007
по КВС на с. Петко Каравелово за обслужваща
улица в участък от о.т. 186-177-176-175 към о.т. 77
и от о.т. 186-185 към о.т. 184 за обект „Парк със
спортен сектор и детска площадка“. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „Устройство на територията“ на общината.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Полски
Тръмбеш.
1561
2. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 и 8 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че Общинският експертен
съвет при Община Приморско с протокол № 6
от 21.12.2017 г. е разгледал проект за подробен
устройствен план ПУП/ПУР между кв. 41 и
кв. 30 от о.т. 96 до о.т. 98 по плана на с. Ново
Паничарево с цел запазване на изпълненото на
място благоустрояване. Проектът се съхранява в
дирекция „УТАС“ и може да бъде предоставен за
разглеждане от заинтересованите по всяко време
от работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ недоволните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
1533
42. – Община гр. Рудозем, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във
връзка със Решение № 292 от 25.01.2018 г. на Общинския съвет – гр. Рудозем, е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект: „Изграждане на водопровод
за водоснабдяване на ГКПП „Еледже“ от водоем
в ПИ № 118928 в землището на с. Чепинци“.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, стая № 11. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
1586
1. – Общ и нск ата с л у жба по земеде лие –
гр. Самоков, Софийска област, на основание
чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3,
т. 3 и чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава, че
във връзка с изработване на помощен план и
план на новообразуваните имоти съгласно § 4,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на местности Солище, Шумна
могила, Дългата поляна и Татарски брод в землището на с. Широки дол (ЕКАТТЕ 83291) ще
се проведе съвместно уточняване (анкетиране)
на границите на имотите на собствениците и
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техните ползватели, попадащи под разпоредбите
на § 4 ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване ще
се проведе по дати и по график, който започва
14 дни след обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1407
7. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за „Локално платно с етапни пътни
връзки към АМ „Марица“ – вход на км 116+200
и изход при км 116+100 за „Търговски крайпътен
комплекс – бензиностанция с АГСС, обслужваща
сграда, КТП, паркинг за леки автомобили и ТИР,
мотел, заведение за хранене, обслужващи сгради“
в ПИ с идентификатори 36110.31.600 и 36110.31.591,
м. Кючук чеир, по КК на с. Капитан Андреево,
община Свиленград, който е изложен в сградата
на общината, стая № 210. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
1312
77. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за създаване на устройствена основа за изграждане на сградно водопроводно отклонение за имот № 66425.507.354
по KК и КР на гр. Силистра, община Силистра,
местност Орта Табия. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
1406
6. – Община Смядово, дирекция „Специализирана администрация“, на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица,
че с решение по протокол № 5 от 6.02.2018 г. са
одобрени/приети помощните планове по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за общо 34,24 ха в следните
местности в землището на гр. Смядово, община
Смядово, област Шумен: Дулите, к.р. № 207 (с
площ 4,69 ха); Борджиев трап, к.р. № 238 (с площ
3,21 ха); Палищата, к.р. № 286 (с площ 4,69 ха);
Коренището, к.р. № 208, к.р. 232 и к.р. 286 (с
обща площ 10,04 ха); Бостанлъка, к.р. № 227 (с
площ 0,59 ха); Брайковец, част от к.р. № 237, к.р
194 и к.р. 195 (с обща площ 5,25 ха); Жеков кладенец, к.р. № 193, к.р. 188 (с обща площ 5,77 ха).
Планът е изложен в сградата на общината, отдел
„ТСУТО“, ет. 1, стая 3. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
1400
67. – Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС във
връзка с чл. 61, ал. 3 АПК съобщава на Веселина
Димитрова Данева с постоянен и настоящ адрес
гр. Стара Загора, че със Заповед № ДС-ЗД-210
от 20.06.2017 г. на областния управител на об-
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ласт Стара Загора са отчуждени имоти – частна
собственост, за държавна нужда с обща площ
25,815 дка, намиращи се в землището на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект рудник
„Трояново-1“ – обект 2, който съставлява част от
находище за подземни богатства – твърди горива,
лигнитни въглища „Източномаришки въглищен
басейн“. Отчуждените имоти са подробно описани в заповедта по вид, размер, местоположение,
собственици и размер на паричното обезщетение.
Заинтересованите лица могат да се запознаят със
заповедта в областната администрация – Стара
Загора. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Стара Загора, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1425
4. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линеен обект извън
границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на подземна мрежа ниско
напрежение за улично осветление по пътя за
местността Орлино по КВС на гр. Сърница, община Сърница. Предвижда се проектното трасе
да започне от о.т. на ул. Заводска по плана на
гр. Сърница през общински път ПИ 000419 и
да достигне до ПИ 174074 в м. Орлино по КВС
на гр. Сърница. Общата дължина на линейния
обект е 5012 м. Проектът се намира в община
Сърница, Техническа служба, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени предложения, възражения
и искания до кмета на община Сърница в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1426
1. – Община Чепеларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Разширение и изместване на съществуващ скипът (поземлен имот с идентификатор
80371.0.555) с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 80371.0.555, 80371.0.556,
80371.0.558, 80371.0.880, 80371.144.9, 80371.144.12,
80371.144.13, 80371.144.14, 80371.144.15, 80371.144.24,
80371.144.25, 80371.144.26, 80371.144.27 по кадастралната карта на гр. Чепеларе и обособяване
на детска скиписта с влек в поземлени имоти с идентификатори 80371.144.16, 80371.144.17,
80371.144.18 и 80371.144.19 по кадастралната карта
на гр. Чепеларе, землище гр. Чепеларе, община
Чепеларе, област Смолян. Проектът се намира в
стая № 1, ет. 1, в сградата на Община Чепеларе,
дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 156а ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
1313
5. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 16 ЗУТ в обхват на имоти с
идентификатори 83510.664.582 и 83510.664.583 по
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кадастралната карта на гр. Шумен, попадащи в
кв. 2346 по плана на гр. Шумен. Запознаването с
проекта може да се направи в стая 340 на общината в рамките на приемното време всяка сряда
от 13 до 17 ч. и всеки петък от 8,30 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
1575
6. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 16 ЗУТ в обхват на имот с
идентификатор 83510.664.115 по кадастралната
карта на гр. Шумен, попадащ в части от кв. 234
и 2341 по плана на гр. Шумен. За имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта
на гр. Шумен се отреждат УПИ ІІІ-115 в кв. 234
и УПИ VІІІ-115 в кв. 2341 по плана на гр. Шумен при спазване разпоредбите на чл. 16, ал. 1
ЗУТ. Запознаването с проекта може да се направи
в стая 340 на общината в рамките на приемното
време всяка сряда от 13 до 17 ч. и всеки петък
от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1576
7. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на
гр. Шумен. С проекта за ПУП се урегулират имоти с идентификатори 83510.656.164 и 83510.656.163
по кадастралната карта на гр. Шумен в нов
УПИ V-400 от кв. 645 по плана на гр. Шумен.
Запознаването с проекта може да се направи в
стая 340 на общината в рамките на приемното
време всяка сряда от 13 до 17 ч. и всеки петък
от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1577
1. – Община с. Братя Даскалови, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) на УПИ VI-405 и УПИ VІІ-404 в
кв. 34 по плана на с. Опълченец, община Братя
Даскалови, и план за улична регулация (ПУР) на
част от улица между о.т. 126 и о.т. 127. Проектът
предвижда обединяване на УПИ VІ-405, УПИ
VІІ-404 и част от улица между о.т. 126 и о.т. 127
в един общ нов УПИ VІ-404,405 в кв. 34. Промяната е на източната улична регулационна линия
на УПИ ІV-396 и УПИ V-396, като тя се променя
във вътрешнорегулационна линия между УПИ
ІV-396, УПИ V-396 и новообразувания УПИ VІ404,405 и се поставя, така че да съответства на
съществуващата кадастрална граница на поземлен
имот 396. С обединението на УПИ VІ-405, УПИ
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VІІ-404 и част от улица между о.т. 126 и о.т. 127
в един общ нов УПИ VІ-404,405 в кв. 34 от плана
се премахва кв. 45, парцелите в него се преномерират и стават част от кв. 34. За новообразувания
УПИ VІ-404,405 в кв. 34 устройствената зона
се промяня в зона „Пп“ – предимно производствена зона. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“ на
Община Братя Даскалови и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1532

СЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпила жалба от сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ и сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“,
с която се оспорва Наредба № 16 от 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“, издадена от министъра
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2010 г., бр. 32 от 2014 г.),
по което е образувано адм.д. № 348/2018 г. по
описа на Върховния административен съд. Делото
е насрочено за 16.04.2018 г. от 14 ч.
1550
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 9, ал. 3 и чл. 42,
ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 за обществения ред и
опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен, приета с Решение № 58
от 14.09.2004 г., обективирано в протокол № 4 от
14.09.2004 г. на Общинския съвет (ОбС) – с. Гърмен, в редакцията є към настоящия момент
е образувано адм. дело № 136/2018 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.03.2018 г. от 11 ч.
1596
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Районната прокуратура – Горна Оряховица, с искане да се отменят
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 83,
ал. 2, т. 4 и 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Горна Оряховица, приета
с Решение № 360 от 15.02.2005 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, с протокол № 23 от 15.02.2005 г. Образувано е адм. д.
№ 78/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Съдебното заседание
е насрочено за 13.04.2018 г. от 9,45 ч.
1570
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпило оспорване от прокурор на Окръжната прокуратура – Видин, против чл. 34, ал. 3,
чл. 42, ал. 3 и чл. 77, пр. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОС – гр. Кула, по което
е образувано адм. д. № 10/2018 г. по описа на
Административния съд – Видин, насрочено за
разглеждане на 16.04.2018 г. от 9,50 ч.
1555
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Кърджали, против
разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – с. Черноочене, приет с Решение № 2 от
24.11.2015 г. на Общинския съвет – с. Черноочене.
По протеста е образувано адм. дело № 50/2018 г.
по описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.03.2018 г. от 10 ч.
1554
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК обявява, че е постъпил протест на
прокурора Йордан Георгиев от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на
чл. 5, ал. 1, т. 4 и 22, чл. 14, ал. 1, т. 3 и чл. 17,
ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Бобошево,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 45
по протокол № 5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 314 по протокол № 28 от 7.07.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Бобошево. По протеста
е образувано адм.д. № 30/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 14.03.2018 г. от 10,30 ч.
1571
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е образувано адм. дело № 417 по описа за
2018 г. на Административния съд – Пловдив, по
протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 18,
ал. 1, т. 8 и чл. 50, ал. 1, т. 4 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
постоянните комисии и на общинската администрация в община „Родопи“.
1601
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
бъдат отменени разпоредбите на чл. 15, ал. 1,
т. 7, ал. 5, изр. второ и чл. 16, ал. 4, т. 3 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Цар Калоян, и взаимодействието му с общинската администрация, по
който е образувано адм. д. № 35/2018 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 27.03.2018 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
1572
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А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 144/2018 г. по описа на Административния съд – София област, със страни:
оспорващ – Надя Димитрова Савова, и ответник – Общинският съвет – с. Мирково, насрочено за разглеждане на 24.04.2018 г. от 14,30 ч.
и по което предмет на оспорване са решения
№ 287, 288 и 289 на Общинския съвет – с. Мирково, взети с протокол № 26 от 28.12.2017 г.
на Общинския съвет – с. Мирково, приети на
основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА,
в частта, с която е променен промилът такса
ТБО за 2017 г. за недвижими жилищни имоти
на юридически и физическите лица и е одобрена
и приета изготвената план-сметка за приходите
и разходите от такса битови отпадъци за 2018 г.
на територията на с. Мирково. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Надя
Димит рова Савова, и а дминист ративен орган – Общинският съвет – с. Мирково.
1585
Добричкият районен съд, гражданска колегия, призовава Флорим Рустеми, роден на
18.12.1990 г. в гр. Брод, Република Косово, да
се яви на 11.05.2018 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 4168/2017 г., заведено от Натали Росенова Русева по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1556
Софийският районен съд, гражданско отделение, 60 състав, призовава Захари Иванов Бояджиев
с последен адрес София, ж.к. Красна поляна ІІ
част, бл. 231, вх. Б, ет. 4, ап. 33, да се яви в съда
на 11.06.2018 г. в 15,30 ч. като ищец по гр. д.
№ 6575/97 г., заведено от Янаки Томов Янакиев
и Захари Иванов Бояджиев. Ищецът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1544
Окръжният съд – Варна, гражданско отделение, на основание чл. 76 ЗОПДНПИ уведомява,
че е образувано гр. д. № 2281/2017 г., което е
насрочено за открито съдебно заседание на
29.06.2018 г. от 9 ч., във връзка с подадено искане по чл. 74 ЗОПДНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
287 355,25 лв. от Димитър Генчев Димитров с
постоянен адрес: Провадия, ул. Камчия № 33,
Радостина Георгиева Стоянова с постоянен адрес: Варна, ул. Тодор Димов № 35, ет. 4, ап. 8,
и Пена Василева Стоянова с постоянен адрес:
Бургас, ж.к. Славейков № 8, вх. 4, ет. 5, ап. 14,
както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Димитър Генчев Димитров:
сумата в размер 167 500 лв., представляваща
предмет на престъпление по ДП № 483/2014 г.
по описа на ОД на МВР – Варна;
сумата в размер 34 220 лв., представляваща иззети парични средства с протокол за претърсване
и изземване от 15.10.2012 г. по ДП № 251/2013 г.
по описа на ОСлО при ОП – Варна;
сумата в размер 2700 лв., представляваща
равностойността на 27 дружествени дяла от
капитала на „Център за анализи, прогнози и
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стратегии“ – ЕООД, ЕИК 200547288, седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Камчия № 33;
сумата общо в размер 15 168,58 лв., представляваща погасителни вноски по сметка в евро
с IBAN BG 21 BUIN 95611000240560 с титуляр
Димитър Генчев Димитров за задължения по
кредитна карта;
сумата общо в размер 2017,77 лв., представляваща касови вноски през 2009 г. по картова
сметка в евро с IBAN BG 59 RZBB 91554420741709
с титуляр Димитър Генчев Димитров.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка чл. 62
ЗОПДНПИ от Радостина Георгиева Стоянова:
сумата в размер 34 994 лв., представляваща
равностойността на 34 994 броя акции от капитала
на „Верд Агра“ – АД, ЕИК 201036834, седалище
и адрес на управление: София, бул. Мария-Луиза
№ 108А, ет. 2, ап. 8;
сумата общо в размер 1048,83 лв., представляваща касови вноски през 2012 г. по разплащателна сметка № 19700919 с титуляр Радостина
Георгиева Стоянова;
сумата общо в размер 9526,07 лв., представляваща погасена част от кредит по разплащателна
сметка № 19700919 с титуляр Радостина Георгиева
Стоянова;
сумата общо в размер 6630 лв., представляваща касови вноски през 2009 г., 2010 г., 2012 г. и
2014 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG 09 СЕСВ 97901077767700 с титуляр Радостина
Георгиева Стоянова;
сумата общо в размер 2050 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 09 СЕСВ 97901077767700 с
титуляр Радостина Георгиева Стоянова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Радостина Георгиева
Стоянова:
сумата в размер 3000 лв., предоставена на
„Оксет Варна“ – ЕООД, за придобиването на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 220“ с
pег. № В 7315 НК, рама № WDD2040081A121452,
дата на първа регистрация 4.06.2008 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 15.12.2014 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 65, чл. 70
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Пена Василева Стоянова:
сумата в размер 8500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
с рег. № А 4402 КН.
Определя срок за заинтересованите лица за
предявяване на самостоятелни претенции върху имуществото по реда на чл. 225 ГПК – до
приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
1590
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 278/2017 г. по предявено на 27.10.2017 г. искане
чрез председателя на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество Пламен
Георгиев Димитров срещу Биляна Алексиева
Рашид с постоянен адрес: гр. Исперих, област
Разград, ул. Осогово № 11, и Джевдет Хюсеин
Рашид с постоянен адрес: гр. Исперих, област
Разград, ул. Осогово № 11, за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
349 616,06 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
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От Биляна Алексиева Рашид и Джевдет Хюсеин Рашид с цена на иска в размер 70 000 лв. на
основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ, в т.ч.:
Поземлен имот – дворно място, намиращо се в
чертите на гр. Исперих, община Исперих, област
Разград, ул. Васил Левски № 7, за което е отреден
УПИ XVIII-910 от кв. 109, с площ 671 кв. м, ведно
с построените в имота: масивна еднофамилна
жилищна сграда със застроена площ 117 кв. м,
ведно с прилежащото мазе със застроена площ
10 кв. м, полумасивна селскостопанска сграда на
един етаж със застроена площ 63 кв. м, масивна
селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ 18 кв. м и подобрения, при граници
и съседи на имота: имот № 501.916 – двор, имот
№ 501.915 – двор, имот № 501.914 – двор, имот
№ 501.911 – двор, имот № 501.9519 – градски парк,
и имот № 501.909 – двор, от кв. 109, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 57, том IV, peг. № 3308, дело № 411
от 28.05.2011 г.
Пазарна стойност към настоящия момент –
70 000 лв.
От Биляна Алексиева Рашид и Джевдет Хюсеин
Рашид с цена на иска в размер 132 000 лв. на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62
ЗОПДНПИ, в т.ч.:
Сумата в размер 91 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 25,
том VIII, peг. № 8151, дело № 836 от 28.08.2006 г.,
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 182, том IX, peг. № 8735,
дело № 1101 от 30.12.2009 г.
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
peг. № РР 6000 АК, дата на първа регистрация
27.05.1997 г., рама № WOL000058V5222839, двигател № X16SZR02FS0937, придобит с договор
за покупко-продажба на 6.02.2006 г. и отчужден
с договор за покупко-продажба на 7.02.2008 г.
Сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
peг. № РР 4815 АН, дата на първа регистрация
21.10.1998 г., рама № WВADF81010BT11225, двигател № 256Т121378892, придобит с договор за
покупко-продажба на 16.01.2008 г. и отчужден
на 12.03.2010 г.
Сумата в размер 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“,
peг. № С 0010 ХН, дата на първа регистрация
14.10.20 02 г., рама № WAUZ Z Z 4E93N0 0 0820,
двигател № BFM001350, придобит с договор за
покупко-продажба на 21.07.2010 г. и отчужден
на 17.08.2011 г.
От Биляна Алексиева Рашид с цена на иска в
размер 145 457,06 лв. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, в т.ч.:
Сумата в размер 140 006,68 лв., представляваща непреобразуваната част от получени суми от
трети лица съгласно ревизионен акт № 171301599
от 26.07.2013 г.
Сумата в размер 4655 лв., представляваща
вноски през 2009 г., 2011 г. и 2012 г. по банкова
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сметка № BG29 UBBS 8002 1092 6797 10, открита
на 28.08.2006 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Биляна Алексиева Рашид.
Сумата в размер 795,38 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
банкова сметка в левове IBAN BG20 BPBI 7949
1069 8110 01, открита на 16.11.2006 г. в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Биляна Алексиева
Рашид.
От Биляна Алексиева Рашид с цена на иска в
размер 969 лв. на основание чл. 70 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ, в т.ч.:
Сумата в размер 969 лв., представляваща получени суми от трети лица съгласно ревизионен
акт № 171301599 от 26.07.2013 г., преобразувани във
вноски по банкова сметка в левове IBAN BG20
BPBI 7949 1069 8110 01, открита на 16.11.2006 г.
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Биляна
Алексиева Рашид.
От Джевдет Хюсеин Рашид с цена на иска в
размер 1190 лв. на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 и
чл. 62 ЗОПДНПИ, в т.ч.:
Сумата в размер 250 лв., представляваща равностойността на 25 дружествени дяла в „Джеф
Трейд“ – ООД, ЕИК 202515983.
Сумата в размер 940 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG24 STSA 9300 0021 2031 79, открита
на 20.08.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Джевдет Хюсеин Рашид.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.05.2018 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението.
1416
Софийският окръжен съд обявява, че е обра
зувано гр. д. № 584 по описа за 2017 г. по иск с
правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ, предявен от
държавата, действаща чрез Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, против
Цветослав Валентинов Благоев, за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, от ответника Цветослав
Валентинов Благоев, а именно:
– поземлен имот – земеделска земя, с променено предназначение на имота – за търговия и
обслужваща дейност, намиращ се в землището
на с. Мусачево, ЕКАТТЕ 49388, община Елин
Пелин, Софийска област, представляващ нива
в местността Мортозаница-П, с площ 2,083 дка,
V категория, съставляващ имот № 042025 по
плана за земеразделяне, при граници и съседи:
имот № 042013, имот № 042024, имот № 000257
и имот № 042026;
– лек автомобил марка и модел „Мерцедес С 500
Л“, рег. № СО6223АР, рама № WDB2201751A016855,
двигател № 11396030051170, с дата на първоначална
регистрация/производство 23.12.1998 г.;
– мотоциклет марка и модел „Сузуки Бургман“,
рег. № СО2371К, рама № JS1AN131100107747,
двигател № J429136136, с дата на първоначална
регистрация/производство 5.06.2002 г.;
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– лек автомобил марка и модел „БМВ 740 Д“,
рег. № СО9743АР, рама № WBAGE81040DB82002,
двигател № 398D160162110, с дата на първоначална
регистрация/производство 2.11.1999 г.;
– сумата 19,96 лв., постъпила по сметка IBAN
BG 58 UNCR 96600435233301 – разплащателна
сметка в евро, открита на 6.02.2006 г. в ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД, титуляр Цветослав Валентинов Благоев;
– сумата 19 801,80 лв., преведена на Цветослав
Валентинов Благоев чрез системата Westеrn Union;
– както и сумата 31 000 лв., представляваща
вноска от собственика за финансиране дейността
на „Авто Партс – 86“ – ЕООД, ЕИК: 201198512.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху това имущество, че
могат да встъпят в делото, като предявят съответния
иск през Софийския окръжен съд в едномесечен
срок от обнародване на настоящото обявление.
Делото е насрочено за 28.06.2018 г. от 13,30 ч.
1546
Софийският градски съд, гражданско отделение, 6-и състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 704/2017 г. въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество (КОНПИ) срещу Миро
слава Иванова Кадурина-Илиева с постоянен и
настоящ адрес: София, район „Средец“, ул. Граф
Игнатиев № 14, ет. 2, Бойко Ненов Илиев с
постоянен и настоящ адрес: София, район „Триадица“, ул. Христо Станчев № 13, ет. 5, ап. 9, и
„Медицински център по дерматология и естетична
медицина Прима Дерм“ – ООД, ЕИК 202466148,
със седалище и адрес на управление в София,
район „Триадица“, ул. Христо Станчев № 13,
ет. 6, ап. 9, за отнемане на имущество на обща
стойност 2 862 560,53 лв., описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата 200 лв., представляваща равностойно
стта на дружествените дялове от „Индивидуална
практика за специализирана медицинска помощ
Дерма Прим МК“, ЕИК 131227100.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата общо в размер 774 673 лв., получена
в брой, представляваща незаконно облагодетелстване с чужди средства от 1.01.2007 г. до
30.06.2014 г., Мирослава Иванова Кадурина-Илиева в качеството си на длъжностно лице – началник на клиника „Дерматология и венерология“
към МБАЛ – София, към ВМА – София, при
условията на продължавано престъпление, присвоила пари – собственост на Военномедицинска
академия, поверени є да ги управлява.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата общо в размер 32 905,11 лв., представляваща изплатени дивиденти за 2010 г. и 2011 г.
от „Индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ Дерма Прим МК“, ЕИК
131227100.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата общо в размер 1781,05 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна
сметка в левове в ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД,
по сметка IBAN BG 02 UNCR 7630 1015 4189 02.

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 20 544,16 евро с левова равностойност 40 180,88 лв., представляваща извършени вноски по сметка в евро в ТБ „УниКредит
Булбанк“ – АД, по сметка IBAN BG 76 UNCR
7000 2520 3476 65.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 5939,05 евро с левова равностойност 11 563,33 лв., представляваща вноска
по сметката, извършена чрез вътрешнобанков
превод, по депозитна сметка в евро в ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД, по сметка IBAN BG 05
UNCR 7000 2520 3473 91.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 288,46 евро с левова равностойност 564,17 лв., представляваща вноски
по сметката, извършени чрез вътрешнобанкови
преводи, по разплащателна сметка в евро в
ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД, по сметка IBAN
BG 56 UNCR 7000 1520 3476 71.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 134 712 лв., представляваща разлика между изплатените през 2012 г. и
2015 г. дивиденти и платеното капаро за недвижим имот, по разплащателна сметка в левове в
ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, по сметка IBAN BG
73 RZBB 9155 1010 6916 16.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 57 005,81 лв., представляваща вноски на каса, по разплащателна сметка в
левове в ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, по сметка
IBAN BG 73 RZBB 9155 1010 6916 16.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 21 980 лв., представляваща
разлика между изплатените дивиденти и преобразуваната сума по банкова сметка, по разплащателна сметка в левове в ТБ „Райфайзенбанк“ – АД,
по сметка IBAN BG 80 RZBB 9155 1010 6916 84.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 24 731,34 лв., представляваща
получени преводи от трети лица, по разплащателна сметка в левове в ТБ „Райфайзенбанк“ – АД,
по сметка IBAN BG 80 RZBB 9155 1010 6916 84.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 32 681,39 лв., представляваща вноски, извършени чрез вътрешнобанкови
преводи и на каса, по разплащателна сметка в
левове в ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, по сметка
IBAN BG 20 RZBB 9155 1010 6916 00.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 75 932,08 евро с левова равностойност 148 510,24 лв., представляваща вноски
на каса, по разплащателна сметка в левове в ТБ
„Райфайзенбанк“ – АД, по сметка IBAN BG 61
RZBB 9155 1410 6916 05.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева:
Сумата в размер 140 952,76 евро с левова
равностойност 275 679,04 лв., представляваща
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получени преводи от трети лица, по разплащателна сметка в евро в ТБ „Райфайзенбанк“ – АД,
по сметка IBAN BG 61 RZBB 9155 1410 6916 05.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Бойко Ненов Илиев:
С у мата 250 0 л в., п редс та вл ява ща ра вно 
стойността на дружествените дялове от „Евро
Диалог“ – ООД, ЕИК 175191613.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Бойко Ненов Илиев:
Сумата в размер 101 754,86 лв., представляваща
вноски на каса, по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, по сметка № 1337618.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Бойко Ненов Илиев:
Сумата в размер 22 000 лв., представляваща
вноски, извършени чрез вътрешнобанков превод,
по разплащателна сметка в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД, по сметка № 22140914.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева
и Бойко Ненов Илиев:
УПИ ХV-1007 в кв. 183 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: ул. Цар Борис ІІІ № 23, с
площ 520 кв. м, при съседи по скица: улица,УПИ
ХVІ-1008, УПИ VІІІ-1001 и едно и УПИ XIV-1006,
заедно с построената в имота масивна жилищна
сграда със застроена площ 65 кв. м, при съседи: от
четири страни двор, заедно с всички подобрения
в урегулирания поземлен имот.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 127 128,95 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева
и Бойко Ненов Илиев:
Недвижим имот, намиращ се в София, район
„Триадица“, ул. Христо Станчев № 13, построен
в урегулиран поземлен имот ХІ-6, в кв. 365 по
плана на гр. София, местност Буката, с площ
325,85 кв. м, при съседи по скица: ул. Христо
Станчев, УПИ Х-7, УПИ VІ-14, УПИ VІІІ-15,
УПИ VІІ-1, 4, 16, и при съседи по нотариален
акт: ул. Христо Станчев, Пенчо Ангелов Пенчев
и имот на държавата, а именно: апартамент № 10,
тип мезонет, намиращ се на терасовидния и мансарден етаж, състоящ се на първо ниво от: една
стая, хол с трапезария и кухненска част, банятоалетна и входно антре, със застроена площ на
това ниво 89,93 кв. м, и на второ ниво: две стаи,
баня-тоалетна, разпределително антре и тераса,
със застроена площ на това ниво 53,06 кв. м,
обща площ на апартамента 142,99 кв. м, заедно
със съответните идеални части на сградата по
ценообразуване 8,73 % и съответните идеални
части на правото на строеж върху мястото, заедно
с идеални части от недвижим имот, както следва:
към апартамент № 9 – 9,5132 % или изразени в
квадратни метри 31 кв. м идеални части от дворно
място; към гараж № 4 – 1,4163 % или изразени
в квадратни метри 4,62 кв. м от дворно място;
към апартамент № 10 – 12,0188 % или изразени
в квадратни метри 39,16 кв. м идеални части от
дворно място.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 284 418,42 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева
и Бойко Ненов Илиев:
Гаражна клетка № 2, изградена в груб строеж,
намираща се в София, район „Триадица, ул. Хрис-
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то Станчев № 15, разположена в подземния гараж
на сутеренния етаж, на кота -2,70 метра, с площ
15,48 кв. м, при съседи: северозапад – гаражна
клетка № 3, югозапад – двор, югоизток – гаражна
клетка № 1, североизток – маневрено хале на подземния етаж, отгоре – двор, заедно с 12,013 % идеални части от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата, съставляващо
УПИ ХІ-5, 6, кв. 365, местност ГГЦ-Г-6-ІІ част
по плана на гр. София, с площ 637,85 кв. м, при
съседи по доказателствен материал: улица, УПИ
VІІ-1, 4, 16, УПИ VІІІ-15, УПИ VІ-14.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 30 790,94 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова Кадурина-Илиева
и Бойко Ненов Илиев:
Лек автомобил марка Тойота, модел РАВ 4
2 ,0 И, д ърж а вен р ег. № С 9191 Н А , ра ма
№ JTEHH20V006136043, двигател № 1AZ1862670;
цвят черен, дата на придобиване – 14.04.2008 г.,
регистриран за първи път на 10.10.2005 г.
Пазарна стойност: 9800 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Мирослава Иванова
Кадурина-Илиева и Бойко Ненов Илиев:
Сумата общо в размер 200 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на делбата
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.105.38.1.4, намиращ се в София, район „Средец“, ул. Георги С. Раковски № 199, ет. -1 (минус
едно), намиращ се в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.105.38.1, с
предназначение на обекта: ателие за творческа
дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ
192 кв. м, при съседи на самостоятелния обект:
на същия етаж – няма, под обекта – няма, над
обекта – няма, като недвижимият имот е образуван вследствие промяна на предназначението
на полуподземния етаж (мазета) на кота -2,75 м,
на който се намират: 2 (два) броя мазета, припадащи се към самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.105.38.1.1, с площи на
мазетата съответно 21,50 кв. м и 42,50 кв. м и
2 (два) броя мазета към самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.105.38.1.2 с площи
на мазетата съответно 24,60 кв. м и 21,80 кв. м,
собственост на Мирослава Иванова КадуринаИлиева и Бойко Ненов Илиев; 1 (един) брой мазе
с площ 12 кв. м към самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.105.38.1.3, собственост на
„Балкантел“ – ООД; общи части на полуподземен
етаж, представляващи преддверие, коридор, баня
и склад, с обща площ 62,10 кв. м, от които съделителите Мирослава Иванова Кадурина-Илиева
и Бойко Ненов Илиев притежават идеална част,
равняваща се на 49,68 кв. м.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 1 и
чл. 62 ЗОПДНПИ от „Медицински център по дерматология и естетична медицина Прима Дерм“ – ООД,
с ЕИК 202466148, сумата в размер 527 000 лв.,
представляваща общата пазарна стойност на
следните имоти към датата на отчуждаването им
с нотариален акт № 17, том I, peг. № 343, дело
№ 12/2016 г., вписан в Службата по вписванията с вх. peг. № 4161, акт № 163, том VIII, дело
№ 2615/2016 г., а именно:
Недвижим имот, разположен в жилищна сграда с идентификатор 68134.105.38.1, намиращ се в
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София, район „Средец“, ул. Георги С. Раковски
№ 199, и представляващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.105.38.1.2, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.105.38, с предназначение на
обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
1, с площ 174 кв. м, с прилежащи части: две избени
помещения и 40/100 идеални части от общите
части на сградата, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж – няма, под
обекта – самостоятелен обект с идентификатор
68134.105.38.1.1, над обекта – самостоятелен обект
с идентификатор 68134.105.38.1.3, а съгласно документ за собственост недвижимият имот има
следното описание: надпартерен етаж от жилищна
сграда, намиращ се в София, район „Средец“,
ул. Георги С. Раковски № 199, със застроена площ
174 кв. м, заедно с прилежащите към обекта две
мазета, заедно с 40/100 идеални части от общите
части на сградата и толкова идеални части от
правото на строеж върху дворното място, върху
което е построена сградата, за сумата 159 500,00
евро. Данъчната оценка на недвижимия имот е
в размер 122 582,20 лв.
Недвижим имот, разположен в жилищна сграда с идентификатор 68134.105.38.1, намиращ се в
София, район „Средец“, ул. Георги С. Раковски
№ 199, и представляващ: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.105.38.1.1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 68134.105.38, с предназначение
на обекта: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: 1, с площ 174 кв. м, с прилежащи части:
две избени помещения и 40/100 идеални части от
общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма,
под обекта – няма, над обекта – самостоятелен
обект с идентификатор 68134.105.38.1.2, а съгласно
документ за собственост недвижимият имот има
следното описание: партерен етаж от жилищна
сграда, намиращ се в София, район „Средец“,
ул. Георги С. Раковски № 199, със застроена площ
174 кв. м, заедно с две мазета, заедно с 40/100
идеални части от общите части на сградата и
толкова идеални части от правото на строеж
върху дворното място, върху което е построена
сградата, за сумата 160 500 евро. Данъчната оценка
на недвижимия имот е в размер 126 387,70 лв.
Пазарна оценка: 519 000 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.06.2018 г. от 13,30 ч.
1545
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „А ВЕС94“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК 102082716, със
седалище и адрес на управление: с. Черни връх
8122, община Камено (длъжник в производството
по дело по несъстоятелност № 453/2012 г. по описа
на съда), да се явят на 15.03.2018 г. в 13,30 ч. за
участие в открито съдебно заседание по ч. т. д.
№ 525/2017 г. по описа на Окръжния съд – Бургас,
за разглеждане на искането на „Беркут Корпорейшън“ – ЕООД, с ЕИК 200741542, за отмяна на
решението по т. 1 от дневния ред от събранието
на кредиторите, проведено на 8.11.2017 г. по дело
по несъстоятелност № 453/2012 г.
1565
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Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите на „Хелт енд Уелнес“ – АД, ЕИК 175130852, в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 7058/2016 г.
на СГС, ТО, VІ-18 състав, да се явят в заседание
на 22.03.2018 г. от 13,30 ч. по т.д. № 175/2018 г.
на СГС, ТО, VІ-19 състав, образувано по искане
на „Корпоративна търговска банка“ – АД, ЕИК
831184677, за отмяна решение на събрание на
кредиторите на „Хелт енд Уелнес“ – АД, ЕИК
175130852, проведено на 19.01.2018 г. по т.д.
№ 7058/2016 г. на СГС, ТО, VІ-18 състав. С обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението
всички кредитори на „Хелт енд Уелнес“ – АД,
ЕИК 175130852, се считат за редовно призовани.
Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, бул. Витоша № 2, в съдебната зала, в която
заседава VІ-19 състав.
1549

ПОК А Н И И СЪОБЩ ЕН И Я
6. – Управителният съвет на Националната
Асоциация на Българските Оптометристи и
Оптици (НАБОО) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква общо отчетно-изборно събрание на 25.03.2018 г. в 10 ч. в
хотел „Империал Пловдив Хотел & Спа“, зала
„Панорама“, ул. Лев Толстой № 6, Пловдив, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
управителния съвет на НАБОО; 2. финансов отчет
на управителния съвет на НАБОО; 3. приемане
и одобрение на проекто-бюджет на НАБОО за
2018 г.; 4. членство на НАБОО в национални и
международни организации; 5. промени в устава
на НАБОО; 6. избор на нов управителен съвет
на НАБОО; 7. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе
на същата дата в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение всеки ден от 10 до 17 ч. по
седалището и адреса на управление на НАБОО
в София, район „Възраждане“, ул. Георг Вашингтон № 22.
1591
6. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.03.2018 г. в 10 ч. в Дневен център за
деца и лица с епилепсия в София, бул. Сливница
212Е, при следния дневен ред: 1. представяне на
отчет на АРДЕ за 2016 – 2017 г. от председателя
на УС – Веска Събева; 2. представяне на финансов отчет от счетоводителя Евелина Димитрова;
3. избор на управителен съвет и председател; 4.
разни.
1581
1. – Управителният съвет на сдружение „Спешъл Олимпикс България“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 30, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 5.04.2018 г. в 10 ч. в офиса на сдружението в
София, бул. Княз Дондуков № 5, вх. 3, ап. 27,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за работата на управителния съвет и дейността
на „Спешъл Олимпикс България“ през отчетния
период; проект за решение – общото събрание
приема доклада за работата на управителния
съвет и дейността на „Спешъл Олимпикс Бълга-
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рия“ за отчетния период; 2. приемане на финансов отчет на сдружението за отчетния период;
проект за решение – общото събрание приема
финансовия отчет на сдружението за отчетния
период; 3. приемане на бюджет на „Спешъл
Олимпикс България“ за 2018 – 2023 г.; проект за
решение – общото събрание приема бюджет на
„Спешъл Олимпикс България“ за 2018 – 2023 г.;
4. приемане на промени в устава на сдружението;
проект за решение – общото събрание приема
промени в устава на сдружението; 5. приемане
на промени в състава на управителния съвет
на сдружението; проект за решение – общото
събрание приема промени в състава на управителния съвет; 6. приемане на промени в състава
на контролния съвет на сдружението; проект за
решене – общото събрание приема промени в
състава на контролния съвет; 7. приемане на решение за освобождаване председателя на „Спешъл
Олимпикс България“ и за избор на председател
на сдружението; 8. разни. Поканват се всички
членове да участват в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител съгласно устава. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извършва
между 9 и 10 ч. на 5.04.2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при обявения дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
в офиса на „Спешъл Олимпикс България“.
1604
77. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Конфедерация на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) – Гласът
на българския бизнес“ на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.04.2018 г. в 16,30 ч. в София, хотел „Маринела“ (бивш „Кемпински“), при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за периода 1 януари – 31 декември 2017 г.; 2. финансов отчет за периода 1 януари – 31 декември
2017 г. и приемане проект на бюджет за 2018 г.;
3. отчет на контролния съвет за периода 1 януари – 31 декември 2017 г.; 4. промени в състава на
управителния и на контролния съвет; 5. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и ще
бъде законно колкото и членове да са се явили.
1588
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българо-германски форум“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свикна редовно общо
събрание (ОС) на членовете на сдружението на
19.04.2018 г. в 18 ч. в София, Клуб „Глория Палас – Дипломат“, кв. Горна баня, бул. Никола
Петков № 143, при следния дневен ред: 1. приемаме
на отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението за изминалите календарни години
от последното проведено заседание на ОС; 2.
приемане на доклада на лицензирания експертсчетоводител; 3. приемане на годишен финансов
отчет за изминалите календарни години от последното проведено заседание на ОС; 4. приемане
на решение за освобождаване от отговорност
на председателя на сдружението и членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността
им през изминалите календарни години от по-
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следното проведено заседание на ОС; 5. приемане
на решение за персонални промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 6. приемане
на бюджета на сдружението за 2018 г.; 7. приемане
на решение относно дейността на сдружението;
8. избор на лицензиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет за 2018 г.
на сдружението; 9. разни. Канят се членовете
на сдружението да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1563
6. – Управителният съвет на Националното
Българско Дружество по Естетична хирургия и
Естетична медицина – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно събрание на членовете си на 21.04.2018 г. в 13 ч. в офиса
на дружеството – бул. Витоша № 64, при следния
дневен ред: 1. отчет за извършената дейност през
отчетния период – 2017 г.; 2. обсъждане на тематиката на тематичните срещи за членовете през
следващата година; 3. приемане на тематиката и
дати на провеждане на международните „Дни на
естетичната хирургия в София“; 4. набелязване
на мерки за популяризиране на дружеството за
привличане на нови членове; 5. разискване размера на членския внос на членовете.
1603
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
българските авиокомпании (АБА) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.04.2018 г. в 14 ч. в сградата на Института
по въздушен транспорт, Летище София, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2017 г.; 2.
освобождаване на членовете на управителния
съвет от отговорност; 3. обсъждане и приемане
на промени в устава на АБА; 4. избор на управителен съвет на АБА; 5. приемане на бюджет
на Асоциацията за 2018 г.; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.
1582
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международно Партньорство
за Здраве“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава свиква общо събрание на членовете на 13.05.2018 г. в 19 ч. СЕТ (централно
европейско време). Срещата ще се проведе посредством Skype конферентна връзка при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на сдружението през януари – 31 декември 2017 г.; 2. финансов доклад за 2017 г.; 3.
обсъждане, заключения и препоръки; 4. прием
на нови членове; 5. разни.
1602
25. – Управителният съвет на ГСК „ИГ – Черноморски юнак“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
27.04.2018 г. в 18 ч. във Варна в гимнастическа
зала „Варна“ при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на сдружението за 2017 г.; 2. финансов
отчет за 2017 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1606
4. – Управителният съвет на ССК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 11.05.2018 г.
в 18 ч. в Актовата зала на СУ „Г. Бенковски“
във Варна при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността; 2. годишен финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане бюджет за 2018 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1607
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен ансамбъл „Търновче“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.05.2018 г. в
18 ч. в Репетиционната зала на Военен клуб – Велико Търново, пл. Майка България № 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за 2017 г.; 2. финансов отчет за
2017 г.; 3. определяне на основни насоки за дейността на фолклорния ансамбъл през 2018 г. 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.
1579
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алумни
клуб – Асен Златаров – Видин“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание
на членовете на сдружението на 16.04.2018 г. в
17,30 ч. във Видин, Южна промишлена зона, ПГ
„Проф. д-р Асен Златаров“, конферентна зала при
корпуса на училището, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на сдружението за 2017 г.;
2. финансов отчет за 2017 г.; 3. избор на нови
членове на сдружението; 4. разни. 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 независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
1580
9. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за България“, Пловдив, на основание чл. 26,
ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 8
от устава свиква по своя инициатива събрание
на настоятелството на 19.04.2018 г. в 11 ч., в
офиса на фондацията на адрес: Пловдив, ул. Ген.
Радко Димитриев № 33, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на
фондацията за 2017 г. и отчета на управителния
съвет за дейността на фондацията през 2017 г.; 2.
приемане на бюджета на фондацията за 2018 г.;
3. приемане на програма за дейността на фондацията през 2018 г.; 4. разни. В случай че не е
регистриран необходимият кворум, на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място, при
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същия дневен ред независимо от регистрираните за
участие в събранието членове на настоятелството.
1597
1. – Управителният съвет на сдружение „Ромска младежка организация“, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и раздел ІІІ, буква А, чл. 25 от
устава на сдружението свиква редовно отчетноизборно годишно общо събрание на сдружение
„Ромска младежка организация“ на 10.04.2018 г.
в 10 ч. в Сливен, ул. Цар Освободител № 34-Г,
ет. 5, при следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет на сдружението; 2. приемане на нов
устав на сдружението; 3. приемане на доклад по
чл. 41, ал. 2 ЗЮЛНЦ до 2017 г.; 4. приемане на
бюджет за 2018 г.; 5. определяне на размера на
членския внос за 2018 г.; 6. приемане, изключване
на членове на сдружението; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и раздел
ІІІ, буква А, чл. 27 от устава общото събрание
ще бъде проведено същия ден, на същото място
в 11 ч. при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението в Сливен, ул. Цар
Освободител № 34-Г, ет. 5.
1551
4. – Управителният съвет на Асоциацията
на свиневъдите в България – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
асоциацията на 19.04.2018 г. в 16 ч. във Велико
Търново, хотел „Янтра“, при следния дневен
ред: 1. отчет и информация за дейността на
АСБ за периода 29.06.2015 г. – 19.04.2018 г.; 2.
отчет за финансовата дейност на АСБ за периода 29.06.2015 г. – 19.04.2018 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г.; 4. приемане
на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 5.
приемане на нови членове на асоциацията; 6.
освобождаване на органи на УС, КС и председателя на УС поради изтекъл мандат; 7. избор на
нов УС, КС и председател на АСБ; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
1598
Антон Димитров Николов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Туристическо
дружество „Магура“ – в ликвидация, БУЛСТАТ
105590125, вписано по ф.д. № 4/2010 г. по описа
на Видинския окръжен съд, със седалище и
адрес на управление: област Видин, община
Белоградчик, с. Рабиша, ул. 19-а № 26, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружение с нестопанска цел „Туристическо
дружество „Магура“ – в ликвидация, да предявят
своите вземания в срок 6 месеца считано от
датата на обнародване на настоящата покана в
„Държавен вестник“.
1557
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