ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 7

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 22 януари 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
2

 Постановление № 8 от 17 януари
2019 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за административното об
служване, приета с Постановление № 246
на Министерския съвет от 2006 г.

Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2016 г. за институци
ите в системата на предучилищното
и училищното образование
15

8

 Постановление № 9 от 18 януари
2019 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет

Висш адвокатски съвет
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2004 г. за мини
малните размери на адвокатските
възнаграждения
15

8

 Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс
Министерски съвет

Министерство
на околната среда
и водите
 Изменение от Кигали на Монреал
ския протокол за веществата, които
нарушават озоновия слой

9

Върховен административен съд
 Решение № 9376 от 9 юли 2018 г. по административно дело № 857 от 2017 г. 15
 Решение № 35 от 3 януари 2019 г. по административно дело № 11676 от 2018 г. 20
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 560 от 21 декември 2018 г. 22

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 10
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 Наказателния кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 13 декември 2018 г., повторно
приет на 16 януари 2019 г.
Издаден в София на 17 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3
от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; доп.,
бр. 44 от 1984 г., изм. и доп., бр. 41 и 79 от
1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп.,
бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм.,
бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от
1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от
1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г.,
бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97
от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от
1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120
от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от
2000 г.; Решение № 14 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41
и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26
и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от
2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57,
64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от
2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от
2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от
2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и
84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14,
24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от
2016 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95
от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55
от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:

1. В ал. 1, буква „а“ се създава изречение
второ: „Когато вещите липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равностойност.“
2. В ал. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) пряката и непряката облага, придобити чрез престъплението, ако не подлежат на
връщане или възстановяване; когато облагата
липсва или е отчуждена, присъжда се нейната
равностойност.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) По смисъла на ал. 2, буква „б“:
1. пряка облага е всяка икономическа полза,
настъпила като непосредствена последица от
престъплението;
2. непряка облага е всяка икономическа
полза, настъпила в резултат на разпореждане
с пряката облага, както и всяко имущество,
получено в резултат на последващо пълно
или частично преобразуване на пряка облага, включително, когато е била смесена с
имущество, придобито от законни източници;
на отнемане подлежи имуществото до стойността на включената пряка облага заедно
с настъпилите увеличения на имуществото,
ако са пряко свързани с разпореждането или
преобразуването на пряката облага и включването на пряката облага в имуществото.“
§ 2. В чл. 195 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 12:
„12. ако предмет на кражбата е моторно
превозно средство.“
2. В ал. 5 думите „точки 3 и 4“ се заменят
с „точки 3, 4 и 12“.
§ 3. В чл. 234 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „продава“ се заменя с
„разпространява“, а думата „продаваните“ се
заменя с „разпространяваните“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Който произвежда или държи с цел
разпространение алкохол, алкохолни напитки
или тютюневи изделия без надлежно разрешително, в немаловажни случаи, се наказва с
лишаване от свобода от една до шест години
и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди
лева, както и с лишаване от права по чл. 37,
ал. 1, т. 7.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Който в нарушение на установения
ред изготвя, държи или укрива предмети,
материали или оръдия, както и технически
съоръжения, за които знае или предполага,
че са предназначени или послужили за изграждане на съоръжения за производство на
алкохол, алкохолни напитки или тютюневи
изделия по ал. 2, се наказва с лишаване от
свобода до три години.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

§ 4. В чл. 346б думите „или с глоба до три
хиляди лева“ се заличават.
Допълнителни разпоредби
§ 5. Този закон въвеж да изиск вани ята
на Директива 2014/42/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за
обезпечаване и конфискация на средства и
облаги от престъпна дейност в Европейския
съюз (OB, L 127/39 от 29 април 2014 г., поправка ОВ, L 138/114 от 13 май 2014 г.).
§ 6. Националният статистически институт
събира от компетентните органи и предоставя
на Европейската комисия статистическите
данни по чл. 11 от Директива 2014/42/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация
на средства и облаги от престъпна дейност в
Европейския съюз.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г. и бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87
от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24 се създава ал. 6:
„(6) Наказателното производство се прекратява на основание ал. 5, т. 1 и в случаите
по чл. 25, ал. 1, т. 6, ако в шестмесечния срок
след получаване на съобщение за спирането
пострадалият от престъплението не подаде
тъжба по реда на чл. 81.“
2. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 6:
„6. на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба
на пострадалия.“
3. Член 50 се изменя така:
„Прод ъ л ж а ва не на п роизводс т во т о за
престъпления, които се преследват по тъжба
на пострадалия
Чл. 50. Когато на досъдебното производство
се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното
производство се спира, като прокурорът уведомява пострадалия за правото му да подаде
тъжба по реда на чл. 81, ако не са налице
основанията по чл. 49.“
4. В чл. 55:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Обвиняемият има право да му бъде
предоставена обща информация, улесняваща
неговия избор на защитник. Той има право
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свободно да осъществява връзка със защитника
си, да се среща насаме с него, да получава
съвети и друга правна помощ, включително
преди започване и по време на провеждане
на разпита и на всяко друго процесуално
действие с участие на обвиняемия.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
5. В чл. 63:
а) в ал. 7:
аа) в текста преди т. 1 след думата „стража“ се поставя запетая и се добавя „както и
за задържането на основание чл. 64, ал. 2“;
бб) в т. 1 накрая се добавя „или друго
посочено от обвиняемия лице“;
вв) точка 3 се отменя;
б) създава се нова ал. 8:
„(8) Когато задържаният е чужд гражданин,
по негово искане незабавно се уведомяват
консулските органи на държавата, чийто
гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Aко задържаният
е гражданин на две или повече държави, той
може да избере консулските органи на коя
държава да бъдат уведомени за задържането
му и с които желае да осъществи връзка.“;
в) създават се ал. 9 – 11:
„(9) Уведомяването по ал. 7 по отношение
на конкретно лице може да се отложи за срок
до 48 часа, когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на
тежки неблагоприятни последици за живота,
свободата или физическата неприкосновеност
на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи,
чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство. Отлагането
на това уведомяване се прилага с оглед на
особените обстоятелства на всеки конкретен
случай, като не надхвърля необходимото и
не се основава само на вида или тежестта на
извършеното престъпление.
(10) Решението по ал. 9 се взема от прокурора на досъдебното производство, който
се произнася с мотивирано постановление.
Постановлението подлежи на обжалване от
обвиняемия или от неговия защитник пред
съответния първоинстанционен съд.
(11) Съдът незабавно разглежда жалбата
еднолично в закрито съдебно заседание и се
произнася с определение. Определението на
съда е окончателно.“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 12.
6. Създава се чл. 72а:
„Управление на обезпечено имущество
Чл. 72а. Имуществото, обезпечено по реда
на чл. 72 с цел конфискация или отнемане на
вещи в полза на държавата, се управлява и
пази по реда на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.“
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7. В чл. 81 ал. 3 се изменя така:
„(3) Тъжбата трябва да бъде подадена в
шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението,
или от деня, в който пострадалият е получил
съобщение за спиране на наказателното производство на основание чл. 25, ал. 1, т. 6.“
8. В чл. 85 ал. 3 се изменя така:
„(3) Гражданският иск се предявява найкъсно до започването на разпоредителното
заседание, а при дела от частен характер до
започването на съдебното следствие пред
първоинстанционния съд.“
9. В чл. 96, ал. 1 се създават изречения
второ, трето, четвърто и пето: „На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от
защитник. Разяснението, както и причините,
посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола
за съответното процесуално действие или в
отделен протокол. Обвиняемият има право във
всеки момент на производството да оттегли
отказа си от защитник, като извършените до
този момент процесуални действия запазват
процесуалната си стойност. При оттегляне на
отказа от защитник на обвиняемия незабавно
се осигурява възможност да упражни правата
си по чл. 55.“
10. В чл. 235 думите „чл. 63, ал. 8“ се заменят с „чл. 63, ал. 12“.
11. В чл. 243, ал. 1, т. 1 накрая се добавя
„и 6“.
12. В чл. 244, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „а в случаите на чл. 25, ал. 1, т. 6
и ги уведомява за правата по чл. 80“.
13. В чл. 245 се създава ал. 4:
„(4) Прокурорът прекратява наказателното
производство, ако в шестмесечния срок от
получаване на съобщението за спиране на
основание чл. 25, ал. 1, т. 6 пострадалият
от престъплението подаде тъжба по реда на
чл. 81.“
14. В чл. 246, ал. 4 думите „чл. 63, ал. 8“
се заменят с „чл. 63, ал. 12“.
15. В чл. 249, ал. 4, т. 1 думите „чл. 55,
ал. 3“ се заменят с „чл. 55, ал. 4“.
16. В чл. 251, ал. 5 думите „двадесет и
първа“ се заменят с „двадесет и втора“.
17. В чл. 276 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Съдебното следствие се ръководи от
председателя на състава и започва с доклад, в
който се посочват основанията за образуване
на съдебното производство и предявените
граждански искове.
(2) Председателят предоставя възможност
на прокурора, на частния тъжител и на гражданския ищец да изложат обстоятелствата,
включени в обвинението и предявените искове.“
18. В чл. 377 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Когато не са налице основанията на
чл. 78а от Наказателния кодекс или когато
е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело
до ограничаване на процесуалните права
на обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1, съдът
прекратява съдебното производство и връща
делото на прокурора.“
19. В чл. 386 се създават ал. 5 и 6:
„(5) С цел да се защити най-добрият интерес
на непълнолетния, уведомяването на конкретно лице по ал. 4 може да се отложи за срок
до 24 часа, когато е налице неотложна необходимост, за да се предотврати настъпването на
тежки неблагоприятни последици за живота,
свободата или физическата неприкосновеност
на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи,
чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство. Отлагането
на това уведомяване се прилага с оглед на
особените обстоятелства на всеки конкретен
случай, като не надхвърля необходимото и
не се основава само на вида или тежестта на
извършеното престъпление. В този случай за
задържането и за отлагане на уведомяването
незабавно се уведомява Държавната агенция
за закрила на детето.
(6) В случаите по ал. 5 се прилагат разпоредбите на чл. 63, ал. 10 и 11.“
20. В чл. 395а, ал. 1 и 2 думите „чл. 55,
ал. 3“ се заменят с „чл. 55, ал. 4“.
21. В чл. 420, ал. 2 думите „т. 5“ се заменят
с „т. 4 – 6“.
22. В чл. 421, ал. 3 изречение първо се
изменя така: „Осъденият може да направи
искането по чл. 422, ал. 1, т. 4 – 6 в шестмесечен срок от уведомяването за решението
по чл. 422, ал. 1, т. 4, от влизането в сила
на съответния акт по чл. 422, ал. 1, т. 5 или
от фактическото предаване в случаите по
чл. 422, ал. 1, т. 6.“
23. В чл. 423:
а) в ал. 1, изречение първо след думите
„влязлата в сила присъда“ се добавя „или от
фактическото предаване от друга държава на
Република България“;
б) в ал. 5 след думите „предаден от друга
държава на Република България“ се добавя
„след допусната екстрадиция“.
24. В допълнителната разпоредба:
а) наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни
разпоредби“;
б) създава се § 1а:
„§ 1а. Кодексът въвежда изискванията на
Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г.
относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството
по европейска заповед за арест и относно
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правото на уведомяване на трето лице при
задържане и на осъществяване на връзка с
трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ, L 294/1 от 6 ноември
2013 г.). Обединеното кралство, Ирландия и
Дания не са обвързани от директивата и от
нейното прилагане.“
§ 8. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г., бр. 63,
80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6,
24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от
2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105
от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58,
95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от
2017 г. и бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г.) в
чл. 48, ал. 2 се създава т. 23:
„23. документ, доказващ, че машините и/
или съоръженията за производство на тютюневи изделия са придобити:
а) от лице, вписано в регистъра по чл. 25,
ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
машините и/или съоръженията за производство на тютюневи изделия като лицензиран
складодържател.“
§ 9. В Закона за военната полиция (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 33 и 77 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 86 от
2016 г.) в чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) От момента на задържането си лицата
имат право на защитник, като на задържания
се разяснява и правото на отказ от защитник
и последиците от него, както и правото му да
откаже да дава обяснения, когато задържането
е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за основанията за задържането им на
разбираем за тях език, да обжалват пред съда
законността на задържането си, като съдът
се произнася по жалбата незабавно. Когато
задържаният е чужд гражданин, по негово
искане незабавно се уведомяват консулските
органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните
работи. Ако задържаният е гражданин на
две или повече държави, той може да избере
консулските органи на коя държава да бъдат
уведомени за задържането му и с които желае
да осъществи връзка.“
§ 10. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105
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от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7, 27, 55, 56
и 88 от 2018 г.) в чл. 124б се правят следните
допълнения:
1. В ал. 2, т. 6, буква „д“ накрая се поставя
запетая и се добавя „както и по негово искане
незабавно се уведомяват консулските органи
на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните
работи; ако задържаният е гражданин на
две или повече държави, той може да избере
консулските органи на коя държава да бъдат
уведомени за задържането му и с които желае
да осъществи връзка“.
2. В ал. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „като се разяснява и правото на отказ
от защитник и последиците от него, както и
правото му да откаже да дава обяснения“.
§ 11. В Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 46
от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., бр. 52 от
2008 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 55 от 2011 г. и
бр. 53 от 2014 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 43:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Съдът уведомява исканото лице за
правото му на защитник в издаващата държава членка, който да подпомага защитника
в Република България чрез информация и
съвети. Ако лицето заяви, че желае да упражни това право, съдът незабавно уведомява
за това компетентния орган на издаващата
държава членка.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Правото на лицето по ал. 5 не засяга
сроковете по чл. 45, ал. 3 и чл. 48, ал. 3, съгласно които съдът решава дали лицето да
бъде предадено.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 7.
2. В чл. 58:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато исканото лице е заявило пред
компетентния орган на изпълняващата държава, че желае да упражни правото си на
защитник в Република България като издаваща
държава, който да подпомага защитника му в
изпълняващата държава чрез информация и
съвети, и издаващият орган по чл. 56, ал. 1 е
бил уведомен за това от компетентния орган
на изпълняващата държава, той предоставя
на исканото лице необходимата информация,
която да го улесни в назначаването на защитник в Република България, и му назначава
защитник, ако той не е упълномощил такъв.“
§ 12. В Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от
2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73
от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42
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и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 2016 г. и бр. 13
и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13:
а) създават се нова ал. 3 и ал. 4 и 5:
„(3) Правомощията на главния директор
на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ се прекратяват:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено
предложението, е длъжна да вземе отношение
по него и да уведоми другата страна в 7-дневен
срок от получаването му; ако тя не направи
това, се счита, че предложението не е прието;
2. по негово искане;
3. когато заповедта за прекратяване на
служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаване или от съда и
служителят не се яви да заеме предишната
длъжност в 14-дневен срок от влизането в сила
на административния акт или на съдебното
решение, освен когато този срок не е спазен
по уважителни причини;
4. когато заеманата от служителя длъжност
трябва да бъде освободена за възстановяване
на незаконно уволнен служител, заемал преди
това същата длъжност;
5. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
6. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по причини в чл. 226,
ал. 1, т. 7, букви „а“ и „б“ и букви „г“ – „и“
от Закона за Министерството на вътрешните
работи;
7. при несъвместимост с изискванията за
назначаване по ал. 1;
8. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;
9. при налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“;
10. при навършване на 60-годишна възраст;
11. при придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, 69 или
69б от Кодекса за социално осигуряване – по
инициатива на органа по назначаване или по
искане на служителя;
12. когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване – по инициатива на органа
по назначаването;
13. когато служебното правоотношение е
възникнало, след като назначеният държавен
служител е придобил и упражнил правото си
на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса
за социално осигуряване – по инициатива на
органа по назначаване;
14. при смърт на държавния служител.
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(4) В случаите по ал. 3, т. 12 и 13 органът
по назначаване може да получи информация
служебно за упражненото право на пенсия
от държавния слу жител от Националния
осигурителен институт, който я предоставя
безвъзмездно в 14-дневен срок от получаването на искането.
(5) В случаите по ал. 3 правомощията на
главния директор се прекратяват без предизвестие, освен по т. 2, 6 и 11 – 13.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 6.
2. В чл. 243, ал. 3 се създава изречение
второ: „Когато те са граждани на две или
повече държави, могат да изберат консулските
органи на коя държава да бъдат уведомени
за задържането им и с които желаят да осъществят връзка.“
3. Създава се чл. 250а:
„Чл. 250а. (1) Надзорно-охранителният състав в местата за лишаване от свобода конвоира
лишените от свобода и настанените в арестите
лица с мярка за неотклонение задържане под
стража само от и до затворническите общежития, поправителните домове, работните
обекти и лечебните заведения по нареждане
на началника на затвора, поправителния дом,
затворническото общежитие, на началника на
областната или районната служба „Изпълнение
на наказанията“ или началника на арестите
в съответната териториална служба.
(2) Организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност се определят с
инструкция на министъра на правосъдието.“
§ 13. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и
61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.;
изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от
2018 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и
77 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 72, ал. 5 след думата „защитник“
се поставя запетая и се добавя „като на задържания се разяснява и правото на отказ
от защитник и последиците от него, както
и правото му да откаже да дава обяснения,
когато задържането е на основание ал. 1, т. 1“.
2. В чл. 74, ал. 2, т. 6, буква „д“ накрая се
поставя запетая и се добавя „както и по негово
искане незабавно се уведомяват консулските
органи на държавата, чийто гражданин е
задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на
две или повече държави, той може да избере
консулските органи на коя държава да бъдат
уведомени за задържането му и с които желае
да осъществи връзка“.
3. В чл. 151, ал. 5 след думата „мероприятия“ се добавя „и при изпълнение на дейностите по чл. 89, ал. 1“.
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§ 14. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105
от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109
от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12,
32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от
2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и
60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и
103 от 2017 г. и бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г.)
в чл. 16а се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 5 се създават изречения второ и
трето: „Митническите органи са длъжни да
разяснят на задържания правото на отказ
от защитник и последиците от него, както и
правото му да откаже да дава обяснения. За
отказа от защитник и обстоятелствата, при
които е направен, се съставя протокол.“
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) Когато задържаният е чужд гражданин,
по негово искане незабавно се уведомяват
консулските органи на държавата, чийто
гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният
е гражданин на две или повече държави, той
може да избере консулските органи на коя
държава да бъдат уведомени за задържането
му и с които желае да осъществи връзка.“
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
4. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11, като в тях думите „ал. 8“ се
заменят с „ал. 9“.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 15. 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., бр. 58, 63, 85, 92,
97 и 103 от 2017 г. и бр. 17, 98 и 106 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нов чл. 25 и чл. 25а и 25б:
„Чл. 25. (1) Лицата, които ще извършват
внос, въвеждане на територията на страната,
производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на
машини и/или съоръжения за производство
на тютюневи изделия, подават уведомление
до министъра на икономиката в сроковете
по чл. 25а, ал. 1. Уведомлението е по образец
съгласно наредбата по ал. 3.
(2) Министерството на икономиката създава и поддържа публичен регистър на лицата
по ал. 1.
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(3) Редът за водене на регистъра по ал. 2
се определя с наредба на министъра на икономиката.
(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 2,
могат да продават, предоставят или възстановяват/рециклират машини и/или съоръжения
за производство на тютюневи изделия на лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт.
(5) В регистъра по ал. 2 се вписват и лицата, придобили машини и/или съоръжения
за производство на тютюневи изделия:
1. след проведена публична продан;
2. от лице, което е извършвало дейност с
машина и/или съоръжение за производство
на тютюневи изделия като лицензиран складодържател.
Чл. 25а. (1) Лицата подават уведомление
до министъра на икономиката за вписване в
регистъра:
1. преди да започнат да извършват дейностите по чл. 25, ал. 1;
2. в 14-дневен срок от придобиване на машината и/или съоръжението за производство
на тютюневи изделия, в случаите на публична
продан;
3. в 14-дневен срок от придобиване на
машината и/или съоръжението за производство на тютюневи изделия от лице, което е
извършвало дейност с тях като лицензиран
складодържател.
(2) В 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 министърът на икономиката
или оправомощено от него длъжностно лице
вписва лицата в регистъра по чл. 25, ал. 2.
Чл. 25б. (1) Лицата по чл. 25, ал. 1:
1. водят отчетност, позволяваща установяването на лицето, което е получило машина
и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия;
2. до 14-о число на месеца, следващ месеца,
в който са се разпоредили с машина и/или
съоръжение за производство на тютюневи
изделия, предоставят информация на Министерството на икономиката за лицата, получили
машина и/или съоръжение за производство
на тютюневи изделия, включваща най-малко
следните идентификационни данни: пълно
наименование, единен идентификационен код
от Търговския регистьр или код по БУЛСТАТ.
(2) При поискване или по собствена инициатива Министерството на икономиката
предоставя на Агенция „Митници“ информацията по ал. 1, т. 2.“
2. Създава се чл. 44в:
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„Чл. 44в. (1) На лице, което не изпълни
задължение по чл. 25а, ал. 1, се налага глоба
или имуществена санкция в размер от 500
до 5000 лв.
(2) На лице, което не изпълни задължение
по чл. 25б, ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.“
3. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „чл. 49“ се
заменят с „чл. 44в и чл. 49“.
§ 16. Изискването на чл. 48, ал. 2, т. 23 от
Закона за акцизите и данъчните складове не
се прилага за лицата по чл. 47, ал. 1 от същия
закон, които подадат искане за издаване на
лиценз за управление на данъчен склад до
влизането в сила на наредбата по чл. 25, ал. 3
от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
§ 17. Лицата, които до влизането в сила на
този закон извършват дейностите по чл. 25,
ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия, подават уведомление
в едномесечен срок от влизането в сила на
наредбата по чл. 25, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
§ 18. Параграф 7, т. 6 влиза в сила 6 месеца
след обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 декември 2018 г. и на 16 януари 2019 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
административното обслужване, приета с Пос
тановление № 246 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от
2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 61 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В допълнителната
разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Ръководителите на дипломатичес
к ите и консулск ите представителства на
Република България определят приемното
време за граждани в рамките на работното
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време на консулските служби, отчитайки указанията на министъра на външните работи
и необходимостта от пълноценно изпълнение
на специфичните консулски функции, предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения, съставена във Виена на
24 април 1963 г. (ДВ, бр. 42 от 1990 г.), и действащите двустранни консулски конвенции, по
които Република България е страна.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 18 ЯНУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилникa за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
(oбн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от
1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77
от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.),
в чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Удостоверяването на документи по
реда, посочен в Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството
на правосъдието, Националния център за
информация и документация и областните
администрации в качеството им на органи,
оправомощени от Република България да
издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от
тази конвенция.“
§ 2. В Тарифа № 3 за таксите, които се
събират за консулско обслужване в системата
на Министерството на външните работи по
Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 3
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г., бр. 18
и 34 от 2010 г., бр. 4 и 70 от 2016 г. и бр. 75
от 2018 г.), в заключителните разпоредби се
създава § 4:
„§ 4. За услугите по чл. 8 от тарифата,
предоставяни от областните администрации
за документи, издавани от кметовете и общинските администрации, се събира такса в
размер 5 лева.“
§ 3. Параграф 1 от постановлението влиза
в сила от 1 януари 2019 г., а § 2 – от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
428
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Изменение от Кигали на Монреалския про
токол за веществата, които нарушават озо
новия слой
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г. – ДВ,
бр. 22 от 2018 г. В сила за Република България
от 1 януари 2019 г.)
Член I
Изменение
Член 1, параграф 4
В член 1, параграф 4 от протокола думите:
„приложение В или приложение Д“ се
заменят със следното:
„приложение В, приложение Д или приложение Е“.
Член 2, параграф 5
В член 2, параграф 5 от протокола думите:
„и член 2З“ се заменят със следното:
„членове 2З и 2Й“.
Член 2, параграф 8, буква а), параграф 9, буква
а) и параграф 11
В член 2, параграф 8, буква а) и параграф
11 от протокола думите:
„членове 2А до 2И“ се заменят със следното:
„членове 2А – 2Й“.
В края на член 2, параграф 8, буква а) от
протокола се добавя следното:
„Всяко такова споразумение може да се
разшири, за да се включат задължения относно потреблението или производството по
силата на член 2Й, при условие че изчисленото
общо ниво на потребление или производство
на съответните страни не надвишава нивата,
предвидени в член 2Й.“
В член 2, параграф 9, буква а), подточка i)
от протокола след думите:
„да се внесат“
се заличава следното:
„и“.
В член 2, параграф 9, буква а) подточка ii) от
протокола се преномерира като подточка iii).
След член 2, параграф 9, буква а), подточ
ка i) се добавя следната подточка ii):
„дали да се коригират потенциалите за
глобално затопляне, посочени в група I от
приложение А, приложение В и приложение Е,
и, ако това се налага, какви точно корекции
да се внесат; и“.
Член 2Й
След член 2И от протокола се вмъква
следният член:
„Член 2Й: Флуоровъглеводороди
1. Всяка страна гарантира, че за дванадесетмесечния период, считано от 1 януари
2019 г., и за всеки следващ дванадесетмесечен

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

период изчисленото ниво на потребление на
контролираните вещества от приложение Е,
изразено в еквиваленти на CO 2 , не надхвърля
установения за съответните години съгласно
букви а) – д) по-долу процент от средногодишната стойност на изчислените нива на
потребление на контролираните вещества от
приложение Е за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. плюс
петнадесет процента от посоченото в член 2Е,
параграф 1 изчислено ниво на потребление
на контролираните вещества от група I от
приложение В, изразено в еквиваленти на CO2:
а) 2019 г. до 2023 г.: 90 %;
б) 2024 г. до 2028 г.: 60 %;
в) 2029 г. до 2033 г.: 30 %;
г) 2034 г. до 2035 г.: 20 %;
д) 2036 г. и след това: 15 %.
2. Независимо от разпоредбите на параграф 1 от настоящия член страните могат да
решат, че дадена страна трябва да гарантира,
че за дванадесетмесечния период, считано
от 1 януари 2020 г., и за всеки следващ дванадесетмесечен период изчисленото ниво на
потребление на контролираните вещества
от приложение Е, изразено в еквиваленти на
CO2 , не надхвърля установения за съответните
години съгласно букви а) – д) по-долу процент
от средногодишната стойност на изчислените нива на потребление на контролираните
вещества от приложение Е за 2011 г., 2012 г.
и 2013 г. плюс двадесет и пет процента от
посоченото в член 2Е, параграф 1 изчислено
ниво на потребление на контролираните вещества от група I от приложение В, изразено
в еквиваленти на CO 2:
а) 2020 г. до 2024 г.: 95 %;
б) 2025 г. до 2028 г.: 65 %;
в) 2029 г. до 2033 г.: 30 %;
г) 2034 г. до 2035 г.: 20 %;
д) 2036 г. и след това: 15 %.
3. Всяка страна, която произвежда контролираните вещества от приложение Е,
гарантира, че за дванадесетмесечния период,
считано от 1 януари 2019 г., и за всеки следващ
дванадесетмесечен период изчисленото ниво
на производство на контролираните вещества
от приложение Е, изразено в еквиваленти на
CO2 , не надхвърля установения за съответните
години съгласно букви а) – д) по-долу процент
от средногодишната стойност на изчислените нива на производство на контролираните
вещества от приложение Е за 2011 г., 2012 г.
и 2013 г. плюс петнадесет процента от посоченото в член 2Е, параграф 2 изчислено ниво
на производство на контролираните вещества
от група I от приложение В, изразено в еквиваленти на CO 2:
а) 2019 г. до 2023 г.: 90 %;
б) 2024 г. до 2028 г.: 60 %;
в) 2029 г. до 2033 г.: 30 %;
г) 2034 г. до 2035 г.: 20 %;
д) 2036 г. и след това: 15 %.
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4. Независимо от разпоредбите на параграф
3 от настоящия член страните могат да решат,
че дадена страна, която произвежда контролираните вещества от приложение Е, трябва да
гарантира, че за дванадесетмесечния период,
считано от 1 януари 2020 г., и за всеки следващ
дванадесетмесечен период изчисленото ниво
на производство на контролираните вещества
от приложение Е, изразено в еквиваленти на
CO2 , не надхвърля установения за съответните
години съгласно букви а) – д) по-долу процент
от средногодишната стойност на изчислените нива на производство на контролираните
вещества от приложение Е за 2011 г., 2012 г.
и 2013 г. плюс двадесет и пет процента от
посоченото в член 2Е, параграф 2 изчислено
ниво на производство на контролираните вещества от група I от приложение В, изразено
в еквиваленти на CO 2:
а) 2020 г. до 2024 г.: 95 %;
б) 2025 г. до 2028 г.: 65 %;
в) 2029 г. до 2033 г.: 30 %;
г) 2034 г. до 2035 г.: 20 %;
д) 2036 г. и след това: 15 %.
5. Параграфи 1 – 4 от настоящия член не
се прилагат по отношение на случаите, при
които страните са взели решение да разрешат
определено ниво на производство или потребление, необходимо с оглед на видовете употреба, които те са определили за освободени.
6. Всяка от страните, която произвежда
вещества от група I от приложение В или
вещества от приложение Е, гарантира, че
за дванадесетмесечния период, считано от 1
януари 2020 г., и за всеки следващ дванадесетмесечен период емисиите от вещества от
група II от приложение Е, генерирани във
всяко предприятие, произвеждащо вещества
от група II от приложение В или вещества
от приложение Е, са унищожени – доколкото
това е възможно – с помощта на технология,
която е одобрена от страните в рамките на
същия дванадесетмесечен период.
7. Всяка от страните гарантира, че всяко
унищожаване на вещества от група II от
приложение Е, генерирани от предприятията,
които произвеждат вещества от група I от
приложение В или вещества от приложение
Е, се извършва единствено с помощта на
технологии, одобрени от страните.“
Член 3
Встъпителният текст на член 3 от протокола се заменя със следното:
„1. За целите на членове 2, 2А – 2Й и 5
всяка страна определя за всяка група вещества
от приложения А, Б, В, Д или Е изчислените
нива за:“.
Знакът точка и запетая в края на член 3,
буква а), подточка i) от протокола се заменя
със следното:
„, освен ако не е посочено друго в параграф 2;“.
В края на член 3 от протокола се добавя
следното:
„; и
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г) емисиите на вещества от група II от
приложение Е, генерирани във всяко предприятие, което произвежда вещества от група I от
приложение В или вещества от приложение
Е, чрез включване – наред с други елементи – на количествата, отделяни от утечки в
оборудването, вентилационни отвори и устройства за унищожаване, но с изключение
на количествата за използване, съхранение
или унищожаване.
2. При изчисляването на изразени в еквивалент на CO 2 нива на производство, потребление, внос, износ и емисии на вещества
от приложение Е и вещества от група I от
приложение В за целите на член 2Й, член 2,
параграф 5bis и член 3, параграф 1, буква г)
всяка страна използва потенциалите за глобално затопляне на тези вещества, посочени
в група I от приложение А, в приложение В
и приложение Е.“
Член 4, параграф 1sept
След член 4, параграф 1sex от протокола
се вмъква следният параграф:
„1sept. В срок от една година от датата на
влизане в сила на настоящия параграф всяка
от страните забранява вноса на контролираните вещества от приложение Е от държавите,
които не са страни по протокола.“
Член 4, параграф 2sept
След член 4, параграф 2sex от протокола
се вмъква следният параграф:
„2sept. След влизането в сила на настоящия
параграф всяка от страните забранява износа
на контролираните вещества от приложение
Е към държавите, които не са страни по
протокола.“
Член 4, параграфи 5, 6 и 7
В член 4, параграфи 5, 6 и 7 от протокола
думите:
„Анекси А, Б, В и Д“ се заменят със след
ното:
„приложения А, Б, В, Д и Е“.
Член 4, параграф 8
В член 4, параграф 8 от протокола думите:
„членове 2А до 2И“ се заменят със следното:
„членове 2А – 2Й“.
Член 4Б
След член 4Б, параграф 2 от протокола се
вмъква следният параграф:
„2bis. Всяка страна – в срок до 1 януари
2019 г. или в рамките на три месеца от датата
на влизане в сила на настоящия параграф
за тази страна, която от двете дати настъпи
последно – установява и въвежда система
за лицензиране на вноса и износа на нови,
използвани, рециклирани и възстановени контролирани вещества от приложение Е. Всяка
страна по член 5, параграф 1, която прецени,
че не е в състояние да установи и въведе
такава система до 1 януари 2019 г., може да
отложи предприемането на тези действия до
1 януари 2021 г.“
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Член 5
В член 5, параграф 4 от протокола думата:
„2И“
се заменя със следното:
„2Й“.
В член 5, параграфи 5 и 6 от протокола
думите:
„Член 2И“
се заменят със следното:
„членове 2И и 2Й“.
В член 5, параграф 5 от протокола преди
думите:
„онези контролни мерки“ се добавя следното:
„с“.
След член 5, параграф 8ter от протокола
се вмъква следният параграф:
„8 qua
а) Всяка страна по параграф 1 от настоящия член, при прилагане на корекциите по
отношение на контролните мерки съгласно
член 2Й в съответствие с член 2, параграф 9,
има право да отложи спазването на контролните мерки, посочени в член 2Й, параграф 1,
букви а) – д) и в член 2Й, параграф 3, букви
а) – д), и да измени тези мерки, както следва:
i) 2024 г. до 2028 г.: 100 %;
ii) 2029 г. до 2034 г.: 90 %;
iii) 2035 г. до 2039 г.: 70 %;
iv) 2040 г. до 2044 г.: 50 %;
v) 2045 г. и след това: 20 %.
б) Независимо от разпоредбите на буква а)
по-горе страните могат да решат, че дадена
страна по параграф 1 от настоящия член и
при прилагане на корекциите по отношение
на контролните мерки съгласно член 2Й в
съответствие с член 2, параграф 9 има право
да отложи спазването на контролните мерки,
посочени в член 2Й, параграф 1, букви а) – д)
и в член 2Й, параграф 3, букви а) – д), и да
измени тези мерки, както следва:
i) 2028 г. до 2031 г.: 100 %;
ii) 2032 г. до 2036 г.: 90 %;
iii) 2037 г. до 2041 г.: 80 %;
iv) 2042 г. до 2046 г.: 70 %;
v) 2047 г. и след това: 15 %.
в) С оглед на изчислението на своето базово ниво на потребление в съответствие с
член 2Й всяка страна по параграф 1 от настоящия член има право да използва средната
стойност на изчислените нива на потребление
на контролираните вещества от приложение
Е за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. плюс шестдесет
и пет процента от своето базово ниво на
потребление на контролирани вещества от
група I от приложение В, както е посочено в
параграф 8ter от настоящия член.
г) Независимо от разпоредбите на буква
в) по-горе страните могат да решат, че с оглед на изчислението на своето базово ниво
на потребление в съответствие с член 2Й
дадена страна по параграф 1 от настоящия
член има право да използва средната стой-
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ност на изчислените нива на потребление на
контролираните вещества от приложение Е
за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. плюс шестдесет
и пет процента от своето базово ниво на
потребление на контролирани вещества от
група I от приложение В, както е посочено в
параграф 8ter от настоящия член.
д) С оглед на изчислението на своето базово
ниво на производство в съответствие с член 2Й
всяка страна по параграф 1 от настоящия член,
която произвежда контролираните вещества
от приложение Е, има право да използва
средната стойност на изчислените нива на
производство на контролираните вещества
от приложение Е за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
плюс шестдесет и пет процента от своето базово ниво на производство на контролирани
вещества от група I от приложение В, както е
посочено в параграф 8ter от настоящия член.
е) Независимо от разпоредбите на буква д)
по-горе страните могат да решат, че с оглед
на изчислението на своето базово ниво на
производство в съответствие с член 2Й дадена страна по параграф 1 от настоящия член,
която произвежда контролираните вещества
от приложение Е, има право да използва
средната стойност на изчислените нива на
производство на контролираните вещества
от приложение Е за 2024 г., 2025 г. и 2026 г.
плюс шестдесет и пет процента от своето базово ниво на производство на контролирани
вещества от група I от приложение В, както е
посочено в параграф 8ter от настоящия член.
ж) Букви а) – е) от настоящия параграф се
прилагат по отношение на изчислените нива
на производство и потребление, освен доколкото се прилага освобождаване във връзка с
висока температура на средата въз основа на
критерии, договорени от страните.“
Член 6
В член 6 от протокола думите:
„членове 2А до 2И“ се заменят със следното:
„членове 2А – 2Й“.
Член 7, параграфи 2, 3 и 3ter
В член 7, параграф 2 от протокола след
реда „ – в приложение Е, за 1991 г.,“ се вмъква
следният ред:
„ – в приложение Е, за 2011 – 2013 г., с изключение на страните по член 5, параграф 1,
които ще предоставят тези данни за периода
2020 – 2022 г., като страните по член 5, параграф 1, за които се прилага член 5, параграф
8qua, букви г) и е), ще предоставят тези данни
за периода 2024 – 2026 г.,“.
В член 2, параграфи 7 и 3 от протокола
думите:
„С и Е“
се заменят със следното:
„В, Д и Е“.
След член 7, параграф 3bis от протокола
се добавя следният параграф:

С Т Р.
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„3ter. Всяка страна предоставя на секретариата статистически данни за годишните
емисии на контролирани вещества от група
II от приложение Е за всяко предприятие в
съответствие с член 3, параграф 1, буква г)
от протокола.“
Член 7, параграф 4
В член 7, параграф 4 от протокола след
думите:
„статистически данни за“ и „предоставя
данни за“ се добавя следното:
„производството“.
Член 10, параграф 1
В член 10, параграф 1 от протокола думите:
„и член 23“

„

ВЕСТНИК
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се заменят със следното:
„член 2И и член 2Й“.
В края на член 10, параграф 1 от протокола
се добавя следното:
„Когато дадена страна по член 5, параграф
1 реши да се възползва от финансиране по
линия на друг финансов механизъм, в резултат
на което ще бъде покрита част от нейните
договорени пределни разходи, тази част не
се поема от финансовия механизъм съгласно
член 10 от настоящия протокол.“
Член 17
В член 17 от протокола думите:
„членове 2А до 2И“ се заменят със следното:
„членове 2А – 2Й“.

Приложение A
Таблицата за група I в приложение А към протокола се заменя със следната таблица:
Група

Вещество Озоноразрушаващ потенциал *

100-годишен потенциал за глобално затопляне

Група I
CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370
“

„

Приложение В и приложение Е
Таблицата за група I в приложение В към протокола се заменя със следната таблица:
Група

Вещество

Брой изомери

Озоноразрушаващ
потенциал *

100-годишен потенциал за глобално затопляне ***

Група I
CHFCl2

(HCFC-21) **

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22) **

1

0,055

1 810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01-0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02-0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02-0,06

CHCl2CF3

(HCFC-123) **

—

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02-0,04

CHFClCF3

(HCFC-124) **

—

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007-0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008-0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02-0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005-0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b) **

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

CH3CF2Cl

(HCFC-142b) **

C2H4FCl

(HCFC-151)

—

0,11

3

0,008-0,07

—

0,065

2

0,003-0,005

77
609

725
2 310
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Група

Вещество

Брой изомери

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

Озоноразрушаващ
потенциал *

100-годишен потенциал за глобално затопляне ***

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015-0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01-0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01-0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01-0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02-0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca) **

—

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb) **

—

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02-0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05-0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008-0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007-0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01-0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03-0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004-0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005-0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007-0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009-0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001-0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005-0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003-0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002-0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002-0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001-0,03

* Когато е посочен диапазон от стойности на озоноразрушаващ потенциал (ОРП), за целите на протокола се използва най-високата стойност от този диапазон. Посочените в таблицата единични стойности
на ОРП са определени посредством изчисления въз основа на лабораторни измервания. Посочените като
диапазон от стойности се основават на приблизителни изчисления и са по-неточни. Диапазонът се отнася
за изомерна група. Най-високата стойност представлява приблизително изчисление на ОРП на изомера с
най-висок ОРП, а най-ниската – приблизително изчисление на ОРП на изомера с най-нисък ОРП.
** Отнася се за веществата с най-голяма възможност за търговска реализация, като посочените срещу
тях стойности на ОРП следва да се използват за целите на протокола.
*** За вещества, за които не е посочен потенциал за глобално затопляне (ПГЗ), се използва стойност
по подразбиране 0, докато бъде посочена стойност на ПГЗ посредством процедурата, предвидена в член 2,
параграф 9, буква а), подточка ii).“
След приложение Д към протокола се добавя следното приложение:
„Приложение Е: Контролирани вещества

Група

Вещество

100-годишен потенциал за глобално затопляне

Група I
CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

CF3CHFCF3

HFC-227ea

353
1 030
794
3 220
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100-годишен потенциал за глобално затопляне

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

CH2F2

HFC-32

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143a

4 470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

693
1 640
675

Група II
CHF3

HFC-23

Член II
Връзка с изменението от 1999 г.
Никоя държава или регионална организация за икономическа интеграция няма право
да депозира документ за ратифициране или
приемане, нито за одобрение или присъединяване към настоящото изменение, освен
ако предварително или едновременно с него
не е депозирала такъв документ във връзка
с изменението, прието на единадесетото заседание на страните, което бе проведено на
3 декември 1999 г. в Пекин.
Член III
Връзка към Рамковата конвенция на ООН
по изменение на климата и Протокола от
Киото към нея
Настоящото изменение няма за цел да
изключи флуоровъглеводородите от обхвата
на задълженията, съдържащи се в членове
4 и 12 от Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата, нито в членове 2, 5,
7 и 10 от Протокола от Киото.
Член IV
Влизане в сила
1. С изключение на посоченото в параграф
2 от настоящия член изменението влиза в
сила на 1 януари 2019 г., при условие че са
депозирани най-малко двадесет документа
за ратифициране, приемане или одобрение
на изменението от държави или регионални
организации за икономическа интеграция,
които са страни по Монреалския протокол
за веществата, които нарушават озоновия
слой. В случай че към посочената дата това
условие не е изпълнено, изменението влиза
в сила на деветдесетия ден след датата, на
която е изпълнено.

14 800

“
2. Измененията на член 4 от протокола – „Контрол върху търговията с държави,
които не са страни“, предвидени в член I
от настоящото изменение, влизат в сила на
1 януари 2033 г., при условие че са депозирани най-малко седемдесет документа за
ратифициране, приемане или одобрение на
измененията от държави или регионални
организации за икономическа интеграция,
които са страни по Монреалския протокол
за веществата, които нарушават озоновия
слой. В случай че към посочената дата това
условие не е изпълнено, измененията влизат
в сила на деветдесетия ден след датата, на
която са изпълнени.
3. За целите на параграфи 1 и 2 всеки
такъв документ, депозиран от регионална
организация за икономическа интеграция, не
се счита за допълнителен към документите,
депозирани от държавите – членки на такава
организация.
4. След влизането на настоящото изменение в сила в съответствие с параграфи 1 и
2 то влиза в сила за всяка друга страна по
протокола на деветдесетия ден след датата на
депозиране на документа є за ратифициране,
приемане или одобрение.
Член V
Временно прилагане
Вся к а с т ра на може – по вся ко време
преди влизането в сила на настоящото изменение за посочената ст рана – да обяви,
че до влизането в сила на изменението тя
ще прилага временно която и да е м ярка
за конт рол, посочена в член 2Й, както и
с ъ о т в е т н и т е з а д ъ л жен и я з а док л а д ва не
съгласно член 7.
153
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12
и 78 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7 след думите „профил „Математически“ се добавя „и „Софтуерни и хардуерни
науки“ или само в профил „Математически“.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Наименование „Природо-математическа гимназия“ може да има училище, в което
не по-малко от 60 % от паралелките във втори
гимназиален етап са в профил „Природни
науки“, „Математически“ и „Софтуерни и
хардуерни науки“ или само в профил „Природни науки“.“
§ 2. В чл. 55 се създава ал. 4:
„(4) Когато с документите по ал. 3 се удостоверяват факти и обстоятелства, които са
служебно известни на министъра на образованието и науката, или се отнасят до данни,
които са вече създадени, събрани, изменени
или заличени от друг административен орган,
съответните документи не се прилагат, като
същите се описват в искането по ал. 2 по
начин, който да позволява удостоверяването
и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път.“
§ 3. В чл. 74 думите „в срок до 31 май“
се заличават.
Министър:
Красимир Вълчев
254

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.;
доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2014 г.; изм. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г.
на ВАС на РБ – бр. 10 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 84 от 2016 г.; изм. с Решение № 9273 на
ВАС на РБ от 27.07.2016 г. – бр. 41 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 10 т. 2 се изменя така:
„2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел
удовлетворяване на парични вземания до
500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение
по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв.
до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над
1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение
по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7;“.

ВЕСТНИК
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Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета от Висшия адвокатски съвет с Решение № 1263 от 12.10.2018 г.
и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във
връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата.
Председател:
Ралица Негенцова
264

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9376
от 9 юли 2018 г.

по административно дело № 857 от 2017 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – трето отделение, в съдебно
заседание на двадесет и шести март две хиляди
и осемнадесета година в състав: председател:
Ваня Пунева, членове: Таня Куцарова, Мира
Райчева, при секретар Свилена Маринова и
с участието на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното от съдията Таня Куцарова по адм. дело № 857/2017 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по протест на Милена Беремска, прокурор във Върховната административна прокуратура, подаден срещу Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 16
от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на
бензин, обнародвана в бр. 33 от 27.04.2012 г.
на „Държавен вестник“.
В протеста са изложени доводи, че при издаването на горецитираната наредба са допуснати съществени нарушения на процесуалните
правила, поради което предлага същата да бъде
отменена като незаконосъобразна. Посочено
е, че съгласно императивната разпоредба
на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове (ЗНА), действаща при изработването
и приемането на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г.,
обнародвана в бр. 33 от 27.04.2012 г. на „Държавен вестник“, се изисква преди внасянето
на проект за нормативен акт за издаване или
приемане от компетентен орган съставителят
на проекта да го публикува в интернет страницата на съответната институция заедно с
мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта. В протеста прокурорът от ВАП
е изложил, че в случая не са спазени изискванията на императивните норми на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28 от ЗНА, поради което счита,
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че е налице основание за отмяна на цялата
оспорена Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 12.08.1999 г.
Ответникът по протеста – Министерството
на околната среда и водите, чрез процесуалните
си представители юрк. Петков и юрк. Райкова
в представени по делото писмени бележки и
в съдебно заседание оспорват протеста като
неоснователен, като считат, че са изпълнени изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА (в
приложимата редакция от 2012 г.) предвид
извършеното съгласуване и взето становище
от Българската петролна и газова асоциация,
която е обединение от заинтересовани лица,
и молят да се потвърди изменението на наредбата. Не сочат нови доказателства и нямат
доказателствени искания. Претендират присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Заинтересованите страни по протеста:
Министърът на здравеопазването, редовно
призован, се представлява от юрк. Цветкова,
която не сочи нови доказателства и няма доказателствени искания. Присъединява се към
становището на ответника по протеста и моли
същият да бъде отхвърлен като неоснователен.
Минист ърът на икономиката, редовно
призован, не се представлява и не взима
становище по протеста.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения в представено
по делото писмено становище и в съдебно
заседание чрез процесуалния си представител
юрк. Геренска счита, че протестът е неоснователен и моли да се постанови решение, с
което да бъде оставен без уважение. Изразява
становище, че изменението на наредбата е
станало след проведени обществени консултации и обсъждане от страна на заинтересованите лица от Българската петролна и газова
асоциация и при спазване на относимите
разпоредби на ЗНА.
Министърът на регионалното развитие и
благоустройството, редовно призован, не взима
становище по протеста и не се представлява.
Минист ърът на енергетиката, редовно
призован, не взима становище по подадения
протест и не се представлява.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано становище,
че протестът е частично основателен. Излага
доводи, че липсата на мотиви и съответно
доклад, обосноваващи издаването на нормативния акт, които да се публикуват ведно с
проекта на интернет страницата на ведомството, представляват съществено нарушение
на императивната разпоредба на чл. 26, ал. 2
(сега ал. 3) от ЗНА. Излага доводи, че предвид
обстоятелството, че протестът е подаден на
3.11.2016 г., по отношение на част от текстовете от процесната Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. са
настъпили промени, извършени с последващи
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наредби за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г., съответно от 18.04.2014 г.
и от 14.06.2016 г., като някои от оспорените
текстове са били изменени, а други – изцяло
отменени. Предвид това счита, че подаденият
протест следва да бъде оставен без разглеждане
в частта, в която § 1, § 10, § 12, т. 3 и § 16 от
наредбата, предмет на настоящия протест, са
били изменени с последващите две изменения
на наредбата, а в останалата част следва да
бъде уважен.
Върховният административен съд, тричленен състав на трето отделение, като разгледа
протеста, прие за установено следното:
По отношение на приложимия закон:
За настоящото съдебно производство е
приложима процедурата по дял трети „Производства пред съд“ на Административнопроцесуалния кодекс, глава десета, раздел
III „Оспорване на подзаконови нормативни
актове“ на АПК.
Съгласно чл. 142, ал. 1 АПК съответствието
на административния акт с материалния закон
се преценява към момента на издаването му,
като моментът на издаване на нормативния
административен акт представлява сложен
фактически състав, в който освен всички
действия по неговото приемане се включва
и обнародването му в ДВ и влизането му в
сила. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България (Конституцията) всички
нормативни актове се публикуват, което като
принцип определя обнародването в ДВ като
задължителен елемент от фактическия състав
по издаване на нормативния акт, включващ
процедура по изготвяне на проект, оповестяване, съгласуване, внасяне на предложение за
приемане, вземане на решение за приемане,
удостоверяване на съдържанието, обнародване и влизане в сила. Преценката относно
спазването на ЗНА следва да е съобразена с
редакцията на закона към датата на издаване
на наредбата – 25.04.2012 г., респективно измененията и допълненията в нея, а не действащата към настоящия момент редакция от
ДВ, бр. 34 от 2016 г.
По отношение допустимостта на протеста:
Върховният административен съд счита
протеста за допустим на основание чл. 16,
ал. 1 АПК срещу подзаконов административен акт, чието оспорване не е ограничено във
времето. Процесуалните предпоставки, при
които е допустимо оспорването на подзаконов
нормативен акт, са определени в чл. 185, 186 и
187 от АПК. Според чл. 7, ал. 2 от Закона за
нормативните актове наредбата е нормативен
акт, който се издава за прилагане на отделни
разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 16 от
12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на
летливи органични съединения при съхране-
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ние, товарене или разтоварване и превоз на
бензин, обнародвана в бр. 33 от 27.04.2012 г.
на „Държавен вестник“, издадена на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ), е нормативен
акт по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за
нормативните актове, респ. тя е нормативен
административен акт по смисъла на чл. 75
АПК. Следователно предмет на оспорване
е подзаконов нормативен акт по смисъла на
чл. 185, ал. 1 АПК.
Основателни са доводите на участващия
по делото прокурор от ВАП, че подаденият
протест в частта, в която § 1, § 10, § 12, т. 3
и § 16 от наредбата, предмет на настоящия
протест, са били изменени в една част, а в
друга – отменени, с две изменения на Наредба
№ 16 от 1999 г., съответно от 18.04.2014 г. и
от 14.06.2016 г., следва да бъде оставен без
разглеждане. Оспорените разпоредби не съществуват в правния мир, същите не действат
от момента на тяхната отмяна, който предхожда постановяването на решението по делото, поради което е недопустимо съдът да се
произнася по тяхната законосъобразност. При
липсата на предмет на оспорване в тази част
протестът се явява недопустим и следва да се
остави без разглеждане. Предвид изложеното в
частта относно оспорването на текстовете на
§ 1, § 10, § 12, т. 3 и § 16 от Наредба № 16 от
1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на бензин,
които са изцяло отменени или изменени с
последващи наредби за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г., съответно
от 18.02.2014 г. и от 14.06.2016 г., следва да се
остави без разглеждане, а производството по
делото в тази част – да се прекрати.
По отношение основателността на протеста:
Според чл. 168, ал. 1 АПК, съдържащ се
в общите разпоредби на дял трети от АПК
и приложим към настоящото производство,
съдът не се ограничава само с обсъждане на
основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните
доказателства да провери законосъобразността
на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а именно: липса на
компетентност, неспазване на установената
форма; наличието на съществено нарушение
на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби;
несъответствие с целта на закона.
Процесният подзаконов нормативен акт
е издаден по законова делегация на чл. 9 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух,
съгласно който минист ърът на околната
среда и водите съвместно със съответните
заинтересовани министри издава наредби, с
които утвърждава норми за емисии на вредни
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вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии.
Наредбата е издадена от компетентен административен орган – министъра на околната среда и водите, съвместно с министъра
на икономиката и енергетиката, министъра
на транспорта информационните технологии
и съобщенията, министъра на регионалното
развитие и благоустройството и министъра на
здравеопазването, от които е подписана въз
основа на законова делегация и в рамките на
предоставената им компетентност.
Актът е издаден в изискуемата форма,
обнародван е в ДВ, от формална страна е
спазена изискуемата процедура по чл. 78, ал. 2
от АПК във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗНА.
Настоящият съдебен състав намира, че
при издаването на подзаконовия нормативен
акт е допуснато съществено нарушение на
административнопроизводствените правила.
Нормата на чл. 77 от АПК дефинира общо
изискването за обсъждане на проекта на нормативен административен акт с представени
становища, предложения и възражения, което
намира конкретно изражение както в разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните
актове (ЗНА), така и в чл. 2, ал. 7 от Закона за
администрацията (ЗА), според който органите
на държавната власт координират дейността си
за осъществяване на единна държавна политика и извършват консултации със социални
партньори, с представители на частния сектор
и с представители на гражданското общество.
Според чл. 26, ал. 1 от ЗНА (приложимата
редакция преди изменението на ЗНА с ДВ,
бр. 34 от 2016 г.) изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност. Преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта – чл. 26, ал. 2 от ЗНА
(приложимата им редакция преди изменението
на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.). Разпоредбата
на чл. 28 от ЗНА (приложимата им редакция
преди изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от
2016 г.) урежда изисквания за мотиви към
подза конови т е а д м и н ис т рат и вн и а к т ове,
като проектът за нормативен акт заедно с
мотивите се внася за обсъждане и приемане
от компетентния орган. Мотивите задължително следва да съдържат: 1. причините,
които налагат приемането; 2. целите, които
се поставят; 3. финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уред-
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ба; 4. очакваните резултати от прилагането,
включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Важността на ясни мотиви към
един нормативен акт е видна от чл. 28, ал. 3
ЗНА, регламентиращ условието, че проект на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви според посочените изисквания, не се
обсъжда от компетентния орган.
По делото е безспорно установено, че в
изпълнение на задължението за транспониране
в българското законодателство на Директива
2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето
на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции
и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния
въздух със Заповед № РД-912 от 19.10.2010 г.
(л. 54 от делото) на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за администрацията и във връзка
с чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за опазване на
околната среда министърът на околната среда
и водите е наредил да се създаде междуведомствена работна група (МРГ) с членове от
Министерството на околната среда и водите,
Изпълнителната агенция по околна среда, Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, Министерството на здравеопазването,
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Българската петролна
и газова асоциация и Българския институт по
метрология. С прилагането на разпоредбите
на директивата към всички бензиностанции
ще се избегне възможността за нарушаване на
конкуренцията и дефрагментацията на пазара.
Във връзка с прилагането на разпоредбите на
директивата е получено становище (л. 60) от
Българската петролна и газова асоциация. С
решение, взето по протокол от 10.02.2011 г.,
МРГ е приела проекти на наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. и
е предложила същите да бъдат изпратени за
съгласуване в заинтересованите ведомства,
след което да бъдат внесени за разширено
обсъждане в колегиума на МОСВ. Така предложеният проект е съгласуван със съответните
дирекции в МОСВ, Изпълнителната агенция
по околна среда, Регионалните инспекции по
околна среда и водите към МОСВ – видно от
представените по делото доказателства – становища и съгласувателни писма. С протокол
от 19.03.2011 г. на работна група 20 към МОСВ
(л. 143) проектът на Наредбата за изменение
на Наредба № 16 от 1999 г. е одобрен МРГ
на МОСВ. По делото (л. 100) е представено и
становище от Българската петролна и газова
асоциация. На 28.04.2011 г. от зам.-министъра
на околната среда и водите до министъра на
околната среда и водите е изготвен доклад
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(л. 102) за свикване на колегиум на МОСВ
за нотификация на така одобрения проект на
наредба. Като доказателство по делото е представено писмо на главния секретар на МОСВ
(л. 144) с изх. № 91-00-341 от 14.06.2011 г., с
което проектът е изпратен за съгласуване на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и Българския институт по
метрология. По делото като доказателство (л.
100) е представено и становище от Българската петролна и газова асоциация. С писмо
с изх. № 31-00-75 от 20.04.2012 г. (л. 199) на
главния секретар на МОСВ до „Държавен
вестник“ (ДВ) е изпратен екземпляр от горепосочената наредба за обнародване в ДВ и
тя е обнародвана в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.
Като доказателство по делото е представено
копие от извлечение от интернет страницата
на МОСВ, разпечатано на 17.10.2016 г., според
което на 27.06.2011 г. е публикуван на сайта
на МОСВ проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г.
за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензин.
Видно от представеното по делото извлечение – архивно копие от извлечение на
интернет страницата на МОСВ, за разлика от
другите публикувани на страницата проекти
в същото не са посочени конкретни срокове
за депозиране на предложения и становища
по проекта. Не е посочено дори, че това е
законоустановеният срок по ЗНА.
В случая по отношение на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 16 от
1999 г. не е спазено законовото изискване на
чл. 26, ал. 2 (в приложимата редакция преди
изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.)
проектът да се публикува заедно с мотивите,
съответно – докладът, на интернет страницата
на съответното ведомство, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища по
проекта. Изброените задължения на съставителя на проекта за публикуване на мотивите
(доклад, обосноваващ издаването на акта) са
императивно предвидени с оглед на принципите на обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Неизпълнението на което и
да е от тях води до процесуално нарушение,
опорочаващо издадения нормативен акт.
Следователно следва да се приеме за установено, че мотиви, съответно доклад, към
проекта за нормативен акт не са публикувани
заедно с проекта преди приемане на основния
първоначален текст на наредбата.
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В този смисъл изложените от процесуалните представители на ответника по протес
та – министъра на околната среда и водите,
и на процесуалния представител на заинтересованата страна – министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
доводи за това, че представените по делото
писмо и становище (л. 57, 58 и 59), както и
становище (л. 60) се явяват изискуемите по
закон мотиви и доклад, се явяват неоснователни. Не може да се възприеме тезата,
че това са мотиви към проекта за наредба
доколкото те не отговарят на изискванията
на чл. 28, ал. 2 (приложима редакция преди
изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.).
Посочените в тях причини за приемането на
наредбата са общи, като същите не могат да
бъдат отнесени към изискването мотивите на
проекта за подзаконовия нормативен акт да
съдържат анализ на съответствие с правото
на Европейския съюз. Липсват ясно дефинирани цели, които ще се постигнат с проекта
за изменение. В тях липсват също така и
какви ще бъдат очакваните резултати след
приемане на наредбата.
Изложените в съдебно заседание от процесуалния представител на министъра на
околната среда и водите доводи за това, че
наредбата е приета по инициатива на засегнатите стопански субекти и същите са запознати
с мотивите за приемането на акта, т.е. техните
права не следва да се считат за засегнати, са
неоснователни. Предвид императивност та
на задълженията, които държавата – членка
на ЕС, има за транспониране на нормите от
вторичното законодателство на ЕС, съдържащи се в директивите на ЕС, в сроковете,
посочени в съответните актове, не може да се
приеме, че искането на дружествата, обхванати от субективните предели на нормативния
акт, представлява инициативата за издаване
на този нормативен административен акт. В
наредбата е посочено, че същата се приема
за целите на въвеждане във вътрешното законодателство на предписанията на вторичното
законодателство на ЕС.
Следва да се посочи и това, че Българската
газова и петролна асоциация, както и всички
правни субекти, чиито права са засегнати, нарушени или застрашени или са заинтересовани
от акта, разполагат с правната възможност
да се включат в процеса било като заинтересовани страни, било на страната на административния орган, за да изразят становище
сами да вземат отношение по протеста и да
се защитят. Правни субекти по делото не са
конституирани като заинтересовани страни.
Фактическото запознаване с предвижданията
на предложения за приемане и впоследствие
приет нормативен акт, на което се позовава
ответникът, не може да дерогира задълженията на издателя за спазване на императивните
изисквания на чл. 26 ЗНА.
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Освен това следва да се вземе предвид
това, че директивата като акт от вторичното
законодателство на ЕС предписва постигане
чрез вътрешноправни средства на определен
резултат. Този резултат представлява уредба
на обществените отношения по предвиден в
директивата начин. Съобразно принципа на
процесуална автономия обаче, действащ заедно с принципа на лоялното сътрудничество
(чл. 4 ДЕС), в рамките на свободата си на
преценка всяка държава членка сама избира
средствата от вътрешното законодателство
за постигане на този резултат. В тази връзка
държавата е обвързана от националното си
законодателство да приеме национален акт,
процедурата за приемане на който да бъде
в съответствие с нормите и принципите на
вътрешния правен ред, за да доведе това до
постигане на целения с директивата резултат. Ето защо обстоятелството, че наредбата
въвежда европейски норми във вътрешното
законодателство, не дерогира задължението
на органа да спази вътрешните императивни
норми по приемане на подзаконов нормативен акт.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че тези два обсъдени
документа не могат да бъдат разглеждани
като мотиви към проекта за наредба съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА (в
приложимата редакция преди изменението
на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.).
Липсата на доказателства за спазване на
тези императивни правни норми е основание
да бъде направен извод, че административният
нормативен акт противоречи на нормативни
актове от по-висока степен по смисъла на
чл. 15, ал. 2 ЗНА и подлежи на отмяна на
основание чл. 193, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 146, т. 4 АПК. Допуснатите нарушения на
административнопроизводствените правила
са съществени и представляват основание за
отмяна на нормативния административен акт
по смисъла на чл. 193, ал. 1 АПК във връзка
с чл. 146, т. 3 АПК. Липсата на надлежна обосновка в мотивите на наредбата по смисъла на
чл. 28, ал. 2 от ЗНА (в приложимата редакция
преди измененията с ДВ, бр. 34 от 2016 г.)
препятства извършването на съдебния контрол
по същество за съобразността на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3
от Конституцията на Република България,
Закона за чистотата на атмосферния въздух,
Закона за опазване на околната среда и др. В
тази връзка е налице константна практика на
Върховния административен съд – Решение
№ 59 от 4.01.2012 г., по адм.д. № 423/2011 г.
на ВАС, Решение № 7268 от 22.05.2012 г. по
адм.д. № 2367/2012 г. на петчленен състав
на ВАС, Решение № 4517 от 11.04.2017 г. по
адм.д. № 5427/2016 г. на ВАС, Решение № 145
от 5.01.2018 г. по адм.д. № 5515/2017 г. на
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петчленен състав на ВАС, Решение № 52 от
4.01.2017 г. по адм.д. № 5340/2016 г. на ВАС,
Решение № 6950 от 5.06.2017 г. по адм.д.
№ 2963/2017 г. на петчленен състав на ВАС.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 от АПК Върховният административен
съд, състав на трето отделение,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане протеста на прокурор във Върховната административна прокуратура против Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г.
за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензин, обнародвана в бр. 33 от 27.04.2012 г. на „Държавен
вестник“ в частта относно оспорването на § 1,
§ 10, § 12, т. 3 и § 16 от същата.
Прекратява съдебното производство в тази
част на протеста.
Отменя по протест на прокурор във Върховната административна прокуратура Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 16
от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите
на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на
бензин, обнародвана в бр. 33 от 27.04.2012 г.
на „Държавен вестник“ в останалата част.
Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му на
страните.
Решението в частта му, имаща характер на
определение, подлежи на обжалване с частна
жалба пред 5-членен състав на Върховния
административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Чолаков
252

РЕШЕНИЕ № 35
от 3 януари 2019 г.

по административно дело № 11676 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на шести декември
две хиляди и осемнадесета година в състав:
председател: Бисерка Цанева, членове: Маруся Димитрова, Теодора Николова, Мирослав
Мирчев, Димитър Първанов, при секретар
Мария Попинска и с участието на прокурора Мария Бегъмова изслуша докладваното
от съдията Маруся Димитрова по адм. дело
№ 11676/2018 г.
Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.
Касаторът – министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, моли да бъде отменено като неправилно
Решение № 9376 от 9.07.2018 г. по адм. д.
№ 857/2017 г. на Върховния административен
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съд, IIІ отделение, в частта, с която е отменена Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензин, обнародвана в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г. Поддържа,
че са допуснати касационни основания – необоснованост, нарушения на материалния и
процесуалния закон. Подробни съображения
излага в жалбата си. Поддържа, че решението
е недопустимо, тъй като е постановено извън
предмета на оспорване по чл. 185 от АПК, тъй
като наредбата за изменение и допълнение на
наредба има еднократно действие и не представлява нормативен акт. Моли решението
да бъде обезсилено като недопустимо или да
бъде отменено като неправилно.
Втора касационна жалба е подадена от
министъра на околната среда и водите против
решението в отменителната му част. Поддържа, че решението е недопустимо в частта, с
която са отменени § 13, 18 и 19 от Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 16
от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите
на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин, обнародвана в ДВ, бр. 33 от
27.04.2012 г., които са изменени с промените в
наредбата, обнародвани в ДВ, бр. 14 от 2014 г.
Поради липса на предмет протестът е недопустим и е следвало да се остави без разглеждане
в тази част, както и постановеното по него
съдебно решение. В останалата отменителна
част поддържа, че решението е неправилно
поради допуснати необоснованост и нарушение
на материалния закон. Подробни съображения
излага в жалбата си. Представя разпечатка от
интернет страницата на Портала за публични
консултации за публикацията на проекта на
НИД на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензин, обнародвана
в ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г. заедно с мотиви
и посочени дати за откриване на консултациите – 27.06.2011 г., и дата на приключването
им – 10.07.2011 г. Моли в тази част решението
да бъде отменено като неправилно, като му
бъдат присъдени разноски.
Заинтересуваната страна – министърът на
здравеопазването, поддържа втората касационна жалба.
Заинтересуваната страна – министърът на
енергетиката, поддържа, че са изложени мотиви към проекта и в публикацията на страницата на Министерството на околната среда
и водите, с което са изпълнени изискванията
на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Моли решението да
бъде обезсилено в недопустимата част и да
бъде отменено като неправилно в останалата
отменителна част, като му бъде присъдено
юрисконсултско възнаграждение.
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Заинтересуваните страни – министърът на
икономиката и министърът на регионалното
развитие и благоустройството, редовно призовани, не изпращат представител.
Ответникът – прокурор от Върховната административна прокуратура, моли решението
като правилно да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд, петчленен състав, като обсъди допустимостта на
касационните жалби и отменителните основания, изложени в тях по чл. 218 от АПК,
приема за установено следното:
Касационните жалби са допустими и подадени в срок.
С обжалваното решение тричленен състав
на Върховния административен съд, IIІ отделение, е отменил Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г.
за ограничаване на емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин,
обнародвана в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.,
издадена от министъра на околната среда и
водите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и
благоустройството и министъра на здравеопазването, с изключение на § 1, § 10, § 12,
т. 3 и § 16, за които протестът е оставен без
разглеждане и е прекратено производството,
тъй като са изменени или отменени преди
постановяване на съдебното решение и за тях
протестът няма предмет.
С Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензин, обнародвана
в ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г., са изменени § 13,
18 и 19 от процесната наредба, обнародвана в
ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., с § 10, т. 1, § 12 и
§ 13 съответно от наредбата за изменение и
допълнение на наредбата, обнародвана в ДВ,
бр. 14 от 18.02.2014 г. В тази част решението
е недопустимо поради липса на предмет на
протеста, по който е постановено, и ще следва
да бъде обезсилено, а производството по настоящото дело следва да бъде прекратено. В
този смисъл е трайната практика на 5-членни
състави на Върховния административен съд
в Решение № 8710 от 17.06.2013 г. по адм. д.
№ 5536/2013 г., Решение № 1483 от 11.02.2016 г.
по адм. д. № 6344/2015 г. и Решение № 7107
от 14.06.2016 г. по адм. д. № 3775/2016 г. и на
проф. Живко Сталев, „Българско гражданско
процесуално право“, издание на издателство
„Наука и изкуство“, 1979 г., стр. 461, втори
абзац отгоре надолу.
Доводът за еднократно действие на процесната Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване
на емисиите на летливи органични съединения
при съхранение, товарене или разтоварване
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и превоз на бензин, обнародвана в ДВ, бр. 33
от 27.04.2012 г., е неоснователен. Видно от
текстовете на процесната наредба, с тях се
променя съдържанието на правни норми от
изменяната и допълвана наредба, с което се
създават нови правила за поведение, които
определят процесната наредба като нормативен
акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 от АПК, както
правилно е приел тричленният състав на ВАС.
Тричленният състав на ВАС е възприел
фактическа обстановка, съобразена с представените в преписката и съдебното производство
доказателства. Обосновано е приел, че наредбата е издадена от министъра на околната среда
и водите и от заинтересуваните министри
на икономиката, енергетиката и туризма, на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на регионалното развитие и
благоустройството и на здравеопазването въз
основа на законова делегация по чл. 9, ал. 1 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Правилен е изводът на тричленния състав
на ВАС, че оспорената наредба представлява
подзаконов нормативен акт и подаденият протест е допустим за разглеждане в останалата
є част. Според тричленния състав на ВАС
проектът за наредба е публикуван на интернет
страницата на Министерството на околната
среда и водите без мотиви и без доклад. Била
е съставена междуведомствена работна група
с членове от Министерството на околната
среда и водите, Изпълнителната агенция по
околна среда, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството
на здравеопазването, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Българската петролна и газова асоциация и
Българския институт по метрология. Изработеният проект от междуведомствената работна
група е приет на 10.02.2011 г., изпратен е за
съгласуване в заинтересуваните ведомства и с
протокол на междуведомствената работна група
от 19.03.2011 г. проектът за наредба е одобрен.
Съставен е доклад от заместник министъра на
околната среда и водите, в който е посочено, че
проектът за наредбата въвежда в националното
законодателство изискванията на Директива
2009/126/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап
II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на
бензиностанциите (Директивата). В доклада е
посочено, че с проекта се въвеждат по-строги
изисквания от Европейското законодателство,
което се транспонира – всички бензиностанции
се оборудват със система, съответстваща на
Етап II, а не само за бензиностанции с определена производителност. В доклада е посочено,
че следва проектът да бъде нотифициран от
Европейската комисия.
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Правилен е изводът на тричленния състав
на ВАС, че с публикуването на проекта на
наредбата без мотиви на интернет страницата на Министерството на околната среда
и водите е нарушен чл. 26, ал. 2 от ЗНА в
приложимата редакция. Видно от становището
на Българската петролна и газова асоциация,
участник в процедурата по изработването на
наредбата, тя обхваща 14 дружества, които
имат пазарен дял в доставките на горива
за моторни превозни средства от 80 %. За
останалите търговци, доставящи горива за
моторни превозни средства, липсата на мотиви в публикацията затруднява равностойното
им участие в процедурата по изработване и
приемане на наредбата, предвид и факта, че
в публикацията не е посочен срок за предложения и становища по проекта, както изисква
чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Допуснатото процесуално
нарушение е съществено, както правилно е
приел тричленният състав на ВАС.
Представената разпечатка от публикация
на проекта за наредбата с мотиви в Портала
за обществени консултации на Министерския
съвет не може да санира допуснатото съществено процесуално нарушение на чл. 26, ал. 2
от ЗНА, след като също не съдържа данните
в доклада за въвеждане на по-строги изисквания от предвидените в Директивата, като
обхваща всички бензиностанции, а не само
бензиностанции с определена производителност, какъвто е обхватът на Директивата.
Решението в тази част като правилно следва да бъде оставено в сила. По изложените
съображения и на основание чл. 221, ал. 1
от АПК Върховният административен съд,
5-членен състав,
РЕШИ:
Обезсилва Решение № 9376 от 9.07.2018 г.
по адм.д. № 857/2017 г. на Върховния административен съд, IIІ отделение, в частта, с
която са отменени § 13, 18 и 19 от Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 16
от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите
на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин, обнародвана в ДВ, бр. 33 от
27.04.2012 г., като прекратява производството
по делото в тази част.
Оставя в сила решението в останалата
му част, с която е отменена Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 16 от
12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на
летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на
бензин, обнародвана в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Чолаков
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 560
от 21 декември 2018 г.
На основание чл. 87, ал. 1 и 6 от Закона
за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура във връзка с писмо
изх. № 03-06-1 от 3.09.2018 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията Комисията за
регулиране на съобщенията реши:
1. Ут върж дава Списък на независими
консултанти и външни експерти по чл. 87,
ал. 1 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура съгласно
приложението към настоящото решение.
2. Списъкът по т. 1 да бъде изпратен за
обнародване в „Държавен вестник“ и да се
публикува на интернет страницата на Комисията.
Председател:
Иван Димитров
Приложение
Списък на независими консултанти и външни
експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за елек
тронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
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Доц. д-р инж. Радослав Кючуков.
Д-р инж. Пенчо Златев.
Маг. инж. Веселин Миланов.
Маг. инж. Живко Желев.
Маг. инж. Васил Николов.
Проф. д-р инж. Илинка Иванова.
Росен Костов.
Доц. д-р инж. Кирил Велков.
Д-р инж. Коста Костов.
Арх. Анастасия Бошнакова.
К.д.п. инж. Николай Апостолов.
Инж. Румяна Стоянова.
Проф. д-р инж. Валентин Николов.
Д-р инж. Стойна Костова.
Проф. д-р инж. Ивайло Ганев.
Проф. д.т.н. инж. Ненчо Ненов.
Инж. Владимир Жиянски.
Инж. Ясен Ишев.
Проф. д-р инж. Стойо Тодоров.
Д-р инж. Ирена Сулай.
Доц. д-р инж. Тодор Желязов.
Аpx. Людмила Пенчева.
Инж. Йорданка Митева.
Инж. Мария Найденова.
Инж. Зорница Маринова.
Инж. Катя Кърсердарева-Шербетова.
Д-р инж. Боян Борисов.
Арх. Стояна Чавдарова.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-1
от 4 януари 2019 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на
газоизмервателна станция „Странджа“, която ще
служи за търговско измерване на количествата
природен газ, постъпващи от турска на българска
територия в близост до действащата компресорна
станция „Странджа“ на територията на землището на с. Горска поляна, община Болярово,
област Ямбол, е необходим подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
за изграждането на необходимите технологични
сгради и съоръжения към газоизмервателната
станция и към газопровода. С Решение № 312
от 10 май 2018 г. на Министерския съвет обект
„Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна
станция „Странджа“ е определен за национален
обект и обект с национално значение, а етап
„Газоизмервателна станция „Странджа“ е част
от посочения обект.
Предвид изложеното и на основание чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“ от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
от ЗУТ, заявление вх. № АУ 13-16/23.11.2018 г. от
Делян Димитров – пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
в качеството му на възложител; Заповед № РД02-15-61 от 20.09.2018 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
с която е разрешено на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
София, да изработи проект на ПУП – ПЗ, съобщена и разгласена по реда на чл. 124б, ал. 3
от ЗУТ; съобщаване и разгласяване на проекта
на ПУП – ПЗ по реда чл. 128, ал. 2 и 3 от ЗУТ,
протокол от 25.10.2018 г. по обявление № 9400-729/26.09.2018 г. на Община Болярово, което
било поставено на таблото за обяви на сградата
на общината, публикувано на стр. 9 във в. „Неделник“ от 27.09.2018 г. и съобщено на заинтересованите страни с писма с обратни разписки,
като в 14-дневния срок не са постъпили писмени
възражения, предложения или искания по проекта
на ПУП – ПЗ; Решение № 13-ПР от 10.10.2018 г.,
издадено от Министерството на околната среда
и водите (МОСВ), с преценка да не се извършва
оценка на въздействието върху околната среда
за инвестиционното предложение, което няма
да окаже значително отрицателно въздействие
върху природни местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони; писмо № ЕО8/30.10.2018 г. на МОСВ, с което възложителят
е уведомен, че за представения ПУП – ПЗ не се
изисква извършването на процедура по екологична
оценка и оценка за съвместимост; писмо № 26-00963/12.11.2018 г. на МОСВ, с което възложителят

е уведомен, че в МОСВ не са постъпили жалби
против посоченото решение; становище № 33-НН364/12.12.2018 г. на Министерството на културата
за съгласуване на ПУП – ПЗ и на целия обект;
писмо № 812100-17849 от 12.10.2018 г. на МВР за
съгласуване на ПУП – ПЗ; становище с № 11-00276/28.08.2018 г. на Министерството на отбраната
(МО) – в участъка на обекта не попадат имоти
и не са разположени съоръжения и специални
подземни комуникации на МО; съгласувателно
писмо ДАЕУ-8008/18.09.2018 г. на Държавна агенция „Електронно управление“; Съгласувателно
писмо № 12-2856/10.12.2018 г. на Държавна агенция „Разузнаване“; Становище от Министерство
на вътрешните работи – Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“, Ямбол, с изх. № 395/27.08.2018 г. – проектът
съответства на изискванията на правилата и
нормативите за пожарна безопасност; Здравно
заключение № 03-09-1335/6.06.2018 г. на Регионалната здравна инспекция – Ямбол, към Министерството на здравеопазването за съгласуване
на проекта на ПУП – ПЗ; писмо с изх. № АД-53707-2#3/17.09.2018 г. за съгласуване на проекта на
ПУП – ПЗ от централно управление „Напоителни
системи“ – ЕАД; писмо № ИГП-448/12.09.2018 г.
на „Геозащита“ – ЕООД – Варна, с което уведомяват, че няма регистрирани древни и съвременни
свлачища на територията на обекта; протокол
№ 8 от 20.06.2018 г. за съгласуване на проекти от
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, КЕЦ „Елхово“; писмо изх. № ЦУ-ПМО-4815#3/7.09.2018 г.
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
Софи я; становище с изх. № 982/15.06.2018 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Ямбол – ПУП – ПЗ не засяга съоръжения и комуникации, експлоатирани от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Ямбол, и не попада в
санитарно-охранителна зона на водоизточник;
писмо изх. № 83-00-9629/8.09.2018 г. от Регионален отдел „Инспекция за държавен технически
надзор“ Южна централна България – Държавна
агенция за метрологичен и технически надзор;
писмо изх. № ЖИ-33744/14.09.2018 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 53-00-9950/23.10.2018 г. от
Агенция „Пътна инфрастуктура“; протокол за
предварителен оглед от 29.08.2018 г. и становище на Областно пътно управление – Ямбол, с
което не се възразява по представения проект;
писмо с изх. № ТТ46112/17.08.2018 г. от „Теленор България“ – ЕА Д, с което се съгласува
без забележки представената документация;
становище изх. № 19/4.06.2018 г. за съгласуване
на ПУП – ПЗ от VIVACOM с регистрационен
индекс № 95-Б-147/25.06.2018 г. на „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо с
изх. № 6953/30.08.2018 г. от „А1 България“ – ЕАД,
с което се съгласува предложеният проект на
ПУП – ПЗ; удостоверение за поливност с № РД-02708/14.09.2018 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон „Средна Тунджа“, с което се удостоверява,
че поземленият имот по проекта на ПУП – ПЗ
попада в неполивна територия; акт № АО-06-20
с изх. № РД-16-5061/20.09.2018 г. на Областна
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дирекция „Земеделие“ към Министерството на
земеделието, храните и горите за определяне на
среден бонитетен бал (55) и категория на земята – пета; Решение № КЗЗ-21 от 18.10.2018 г. на
Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите за
промяна предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди и утвърждаване на площадка
за проектиране, придружено от заверена скица
№ К00712/28.08.2018 г.; нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 001119 по КВС
на с. Горска поляна, община Болярово; решение
от протокол № УТАТУ-01-02-31/12.12.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика и Заповед
№ РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по ЗУТ
одобрявам подробен устройствен план – план за
застрояване за етап: „Газоизмервателна станция
„Странджа“, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската
граница до компресорна станция „Странджа“, на
територията на землището на с. Горска поляна,
община Болярово, област Ямбол, съгласно приетите текстови и графични части, представляващи
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Ямбол, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
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За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-20
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и искане
до Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
рег. № 09-95 от 13.11.2018 г. от кмета на община
Тутракан, откривам производство по създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри
на урбанизираната територия на с. Пожарево,
община Тутракан, област Силистра.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геодезия – 97“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със
Заповед № 1037 от 18.10.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Силистра, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на настоящата заповед собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените
имоти, намиращи се на територията на района,
в съответствие с актовете за собственост.
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4. На основание чл. 35, ал. 3 от ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни всекидневника, и
да се обяви на подходящи места с публичен достъп
в сградите на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Силистра, общината и кметството.
5. Заповедта да се връчи на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Силистра,
а копия от нея на възложителя и изпълнителя.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 596
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Белово, одобрява проект на
ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе на обект:
Захранващ водопровод, кабел и канал до имот
000087, в т.ч. и новообразуван УПИ „За изграждане на компостиране на битови отпадъци“, в
местността Вучата могила, землище Дъбравите,
ЕКАТТЕ 24414, община Белово.
Председател:
В. Савов
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ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1434-4(36)
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от
ЗУТ, Заповед № 312 от 13.08.2018 г. на главния
архитект на Община Варна за изработване на
проект за изменение на ПУП – ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, чл. 150, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, представена скица
по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, като се имат предвид
решение по т. 5 от протокол № 44/4.12.2018 г.
на ЕСУТ при Община Варна, административна
преписка с рег. № АУ 117759 ВН/30.11.2018 г.
и по доклад от кмета на община Варна с рег.
№ АУ 117759 ВН-001 ВН/13.12.2018 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-89 – „За жилищни сгради“, кв. 37 по
плана на к.к. Св. св. Константин и Елена, община
Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-15-90 от 12.10.2017 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване с жалба
в два еднообразни екземпляра чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.

256

Председател:
Т. Балабанов
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РЕШЕНИЕ № 1435-4(36)
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заповед № 306 от 26.07.2018 г.
на главния архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на
основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 6 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал. 2
от ЗУТ, като се имат предвид решение по т. 5 от
протокол № 33/18.09.2018 г. на ЕСУТ при Община
Варна и административна преписка с рег. № АУ
077608 ВН/6.08.2018 г. и по доклад от кмета на
община Варна с рег. № Р 18023446 ВН/12.12.2018 г.
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен
имот ІХ-11 – „За хотел, жилища и трафопост“,
и УПИ Х-11 – „За болница“, кв. 11 по плана на
к.к. Св. св. Константин и Елена – Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-90 от 12.10.2017 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общинския съвет – гр. Вар
на, пред Административния съд – Варна.

257

Председател:
Т. Балабанов

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 528
от 30 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ихтиман, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за строеж – Оптична кабелна свързаност между
оптична магистрала на „ Булгартрансгаз“ – ЕАД,
с оптична кабелна линия на територията на
Софийска област в сервитута на общински път
с. Вакарел – с. Пауново. Засегнати имоти от
трасето са ПИ 000440 – община Ихтиман, ПИ
000452 – кметство Вакарел, ПИ 000455 – кметство Вакарел. Новата подземна тръбна мрежа
ще се изгради с един брой HDPE тр. ∅ 32 мм в
сервитута на земеделски път.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет – гр. Ихтиман, пред А дминистративния съд – София
област, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.

108

Председател:
Н. Начев

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 904
от 7 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кос-
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тинброд, одобрява проект за ПУП – ИПР (изменение на плана за регулация) на улица в частта
на о.т. 470 до о.т. 472 между кв. 181 и кв. 185 по
плана на Костинброд.

236

Председател:
Ат. Тенев

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ № 346
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Николаево, реши:
1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Николаево ведно с отделните
части към него, графични и текстови материали,
правила и нормативи за прилагането му.
2. Възлага на кмета на община Николаево да
изпълни всички последващи действия съгласно
разпоредбите на ЗУТ, да представя ежегодно за
приемане от общинския съвет доклад за изпълнението на общия устройствен план на гр. Николаево в неговия обхват и предложение.
3. При прилагането на общия устройствен план
на община Николаево да се спазват условията
на съгласувателните становища, решения и писма, както и всички изисквания на действащата
нормативна уредба.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ решението
не подлежи на обжалване.

133

Председател:
Хр. Нейков

ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 395
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Никопол, приема общ устройствен
план на община Никопол и екологичната оценка
към ОУП.

141

Председател:
Кр. Халов

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 611
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за техническата инфраструктура – трасе на водопровод
от напорен водоем „3000“ до разпределителната
ВиК мрежа на Нови пазар и специализирана
план-схема за частта от трасето, попадаща в
урбанизираната територия на Нови пазар.

С Т Р.

26
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Трасето на водопровода преминава през имоти,
както следва: ПИ № 52009.1.215 – селско стопанство, полски път – публична общинска собственост, ПИ № 52009.9.12 – селско стопанство, лозови
насаждения (нетерасирани) – частна собственост
(„Милена + Ю“ – ЕООД), ПИ № 52009.9.344 – територии на водностопански хидромелиоративни
съоръжени я – част на държавна собст веност
(МЗГ – Х МС), П И № 520 09.125.211 – т ра нспорт, жп, държавна пътна мрежа, пътища ІV
к лас – публична общинска собственост, ПИ
№ 520 09.125.470 – селско стопанство, полск и
п ът – п убл и ч на общ и нска собс т венос т, ПИ
№ 52009.126.625 – селско стопанство, други територии заети от селското стопанство – частна
общинска собственост, ПИ № 52009.502.180 –  
урбанизирана територия, територия за друг вид
озеленени площи – частна общинска собственост,
ПИ № 52009.502.107 – урбанизирана територия,
за второстепенна улица – публична общинска
собственост.
Решението може да се обжалва на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния съд – Шумен, чрез органа, одобрил плана,
в 14-дневен срок от обнародването на акта в
„Държавен вестник“ като общински обект от
първостепенно значение.

157

Председател:
А. Куцаров

РЕШЕНИЕ № 612
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
техническата инфраструктура – трасе на водопровод от дълбок сондаж „Бешика“ до помпена
станция „Парка“ – Нови пазар, и специализирана
план-схема за частта от трасето, попадаща в урбанизираната територия на Нови пазар.
Трасето на водопровода преминава през имоти,
както следва: ПИ № 52009.91.430 – земеделска
територия, пасище, мера – публична общинска
собственост, ПИ № 52009.123.131 – води и водни
обекти, водни течения – публична държавна
собственост, ПИ № 52009.123.164 – земеделска
територия, полски пътища – публична общинска
собственост, ПИ № 52009.123.434 – земеделска
територия, пасище, мера – публична общинска
собственост, ПИ № 52009.502.558 – урбанизирана територия, за друг вид производствен складов обект – частна общинска собственост, ПИ
№ 52009.502.543 – урбанизирана територия, за друг
вид озеленени площи – публична общинска собственост, ПИ № 52009.502.36 – урбанизирана територия, улица – публична общинска собственост,
ПИ № 52009.502.10 – транспорт, жп, държавна
пътна мрежа, пътища ІV клас – публична общинска собственост, ПИ № 52009.501.220 – урбанизирана територия, улица – публична общинска
собственост, ПИ № 52009.502.541 – урбанизирана
територия, територии за озеленяване и спорт на
открито – частна общинска собственост.
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Решението може да се обжалва на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния съд – Шумен, чрез органа, одобрил плана,
в 14-дневен срок от обнародването на акта в
„Държавен вестник“ като общински обект от
първостепенно значение.
Председател:
А. Куцаров
158

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 452
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ предвид изложените в предложение
с вх. № 18ХІ-474 от 20.11.2018 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за линеен обект: „Уличен
водопровод и канализация по общински път с ИД
56784.382.183 и водопроводни и канализационни
сградни отклонения до ПИ с ИД 56784.382.269
по КК, ПИ с ИД 56784.382.849 по КК, ПИ с ИД
56784.382.848 по КК, ПИ с ИД 56784.382.853 по
КК, ПИ с ИД 56784.382.867 по КК, ПИ с ИД
56784.382.866 по КК, ПИ с ИД 56784.382.865 по
КК, ПИ с ИД 56784.382.864 по КК, УПИ 382.1050,
жил. застрояване, представляващ дял от ПИ с
ИД 56784.383.201 по КК, местност Бялата воденица, Пловдив“.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 8.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
154

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 468
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Външен водопровод
PE-HD за захранване на търговска зона „Марица“
в землища с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община „Марица“, с етапи:
Етап I:
от съществуващ водопровод PE-HD в ПИ
03839.36.295 преминава през ПИ 03839.36.295;
03839.36.306; 03839.36.296; 78080.80.51; 78080.80.295;
78080.94.432 до 78080.80.279.
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Етап II:
от изграден водопровод по етап I до ПИ
78080.80.279 през ПИ 78080.80.279; 78080.80.295
до ПИ 61412.18.180.
Етап III:
от изграден водопровод по етап I до изграден
водопровод по етап II през ПИ 78080.80.2295.
Етап IV:
от изграден водопровод по етап II и етап III в
ПИ 78080.80.295 през ПИ 78080.80.295; 78080.80.51;
61412.18.184 ; 61412.18.92; 61412.18.180; 61412.18.147;
61412.18.146 до свързване с водопровод по друг
проект по ПИ 61412.18.183.
Уличният водопровод преминава през полски
пътища по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП във
връзка с искане от Община „Марица“.
Трасето за проектиране на водопровода минава
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

249

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 470
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
на кабелна линия l kV от съществуващо електромерно табло, електрозахранено от извод „А“
на БКТП „Аеркок“, ситуиран в ПИ № 73122.20.8
по кадастралната карта на с. Трилистник до
УПИ 6.45 – птицеферма за подрастващи кокошки и фуражен цех, ПИ № 47086.6.101 по плана
на с. Маноле, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

263

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 318
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Кабел 20 kV
от БКТП „Сигма“ до кабелни муфи в имот
40004.24.192 по кадастралната карта на с. Крумово,
община „Родопи“. Проектното трасе преминава

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7   

през поземлени имоти с идентификатори 21.128,
21.129, 21.137, 23.2, 24.192 и 24.194 по кадастралната карта на с. Крумово, като дължината на
проектното трасе е 787,13 м съгласно приложения
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени
от лицензиран проектант, Решение № 26, взето
с протокол № 8 от 30.10.2018 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

134

Председател:
Г. Вълева

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 918
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Реконструкция на електропровод 20 kV „Раднево“ в участъка между стълб
№ 17 и стълб № 21“, през ПИ № 62712.0032.007;
62712.0032.082; 62712.0032.083; 62712.0034.019;
62712.0 034.031; 62712.0 034.147; 62712.0 035.011;
62712.0035.089 и 62712.0035.120 по КК на землище
с. Рисиманово, община Раднево, област Стара
Загора.

169

Председател:
Р. Йовчев

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1017
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС
във връзка с докладна записка № 279/5.11.2018 г.
на кмета на община Свиленград Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – ПУР на местност Речни лозя
в масиви с № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и части от
масиви с № 296, 298, 299, 300, 301, 334, 335, 1, 336,
603 и 952 по КВС на Свиленград в съответствие
с общия устройствен план на Свиленград, приет
с Решение № 1007 от 26.11.2014 г. на ОбС – Свиленград, за изграждане на нова улична мрежа.
Засегнатите имоти, попадащи в обхвата на
ПУП – ПУР, са описани в кадастралния регистър
на недвижимите имоти по приложение № 1 – неразделна част от проекта за подробен устройствен
план – план за улична регулация.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Свиленград, пред Административния съд – Хасково, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
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За председател:
Цв. Атанасова
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108. – 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 – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Димо Димитров Цанев – висше образование,
специалност инженер-химик, 21 години стаж
като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование;
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.
Валери Димитров Костадинов – висше образование – специалност „Право“, професионална
квалификация – по криминалистика – съдебнопочеркова експертиза, стаж като вещо лице –
9 години.
Трасологични eкспeртизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
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Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование;
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.
Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование;
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.
Дактилоскопни експертизи
Тони Найденов Томов – висше образование;
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.
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Биометрични криминалистични експретизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически
експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30
години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Тони Найденов Томов – висше образование;
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.
Kлас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 г.; допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лица – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, трудов стаж – 11
години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12
години в болница в Сирия.
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Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 г.; допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лица – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование, спец. „Съдебна медицина“, трудов стаж –
11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж
24 години.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Александър Димитров Попов, специалност
„Хирургия“ – хирургично отделение – стаж –
13 години.
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Георги Иванов Икономов – висше образование – специалност „Хирургия“, трудов стаж –
15 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – „Неврохиру рги я“, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
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Петър Йорданов Георгиев – висше образование, специалност – медицина, месторабота – Специализирана болница за активно лечение на
пневмофтизиатрия – управител; трудов стаж – 27
години; допълнителна квалификация – специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист
по вътрешни болести.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова – специалност
„Психиатрия“ – „ОДПЗС“ – ЕООД, Благоевград,
н-к отделение – трудов стаж 21 години.
Антония Невенова Иванова – специалност
„Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж
8 г., ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар-ординатор – психични заболявания, стаж – 14 години.
Ге о рг и Д и м и т р ов Д и м и т р ов – с пец и а лност „Пси х иат ри я“ – ста ж 7 години в „ОДПЗС“ – ЕООД, Благоевград.
К а р мен Д и м а – с пец и а л но с т „Пс и х и ат 
рия“ – трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска – специалност
„Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев, специалност – психиатрия, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова – висше образование,
специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 години.
Ангелинка Давидкова Кожухарова – висше
образование, специалност „Психиатрия“, свободно
практикуваща – ИПСМП по психиатрия „Д-р
Ангелинка Давидкова“, трудов стаж – 32 години.
Съдебнопсихологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образование, специалност „Психология“, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност „Съдебна психология“ (съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – преподавател – 20 г.
Васил Георгиев Мадолев – висше образование,
специалност „Педагогика“ със специализация
„Психология“, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска – психолог,
доп. специализация – социална психология, курс
по клинична и консултативна психология.
Даниела Иванова Григорова – висше образование, спец. „Социална психология“, доп.
квалификация „Съдебна психология“ (съдебнопсихологически експертизи) – стаж като вещо
лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова – висше образование, специалност „Психология“, притежаваща
сертификати – психосоциални интервенции при
зависими пациенти; употреба и злоупотреба и
зависимост от амфетамини и метамфетамини,
световна епидемия; взаимоотношения в екипа и
ефективна комуникация; доктор по педагогическа
и възрастова психология; стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова – висше образование, специалност – психолог, професионална
квалификация – курс по клинична и консулта-
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тивна психология – защитена дипломна работа на
тема „Физиологичен афект – наказателноправни
аспекти“, стаж като вещо лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина – специалност „Психология“ – стаж – 5 години.
Марияна Димитрова Андонова, висше образование, специалност „Психология“, трудов
стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева – висше образование, специалност „Социална психология“,
стаж – 9 години.
С и л ви я С а вова М и т ева – висше обра зо вание, специалност „Психология“, настояща
работа – Дневен център за възрастни с увреждания – психо-социални услуги, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
Гергана Васкова Станоева – висше образование, специалност „Психология“, магистър по
социална и юридическа психология, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград – асистент, д-р по психология, трудов стаж – 5 години.
Христина Звонкова Ангелова – висше образование, специалност „Психология“, специализация – социална психология, месторабота – ЕТ
„Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград – педагогически съветник, трудов стаж – 10 години.
Христо Йорданов Йорданов – висше образование, специалност „Психология“, социална
психология и социална превенция, социална
педагогика и социално подпомагане, философия,
доктор по педагогическа и възрастова психология,
месторабота – ДЦВУ – с. Ласкарево, община
Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов
стаж – 21 години.
Райна Кръстева Петрова-Матиня – висше
образование, специалност „Юридическа психология“, месторабота – Дневен център „Света
Неделя“, заемана длъжност – психолог, трудов
стаж – 8 години.
Магдалена Огнянова Батева – висше образование, специалност „Психология“, магистърска
програма – „Юридическа психология“, месторабота – СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Пет
рич – психолог, трудов стаж – 6 години.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебносчетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков – висше образование – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 г.
Василка Сотирова Иванова – счетоводство и
контрол „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов
стаж – 37 години.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия преобразувани или непреобразувани
в търг. дружества.
Вергил Георгиев Божиков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист – трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Десислава Иванова Димитрова – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 5 години.
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Димитър Аспарухов Юруков – съдебносчетоводни експертизи.
Ж и вка Вен г елова Па н дева, спец иа л нос т
„Счетоводство на банките“, съдебносчетоводни
експертизи, стаж – 38 години.
Иван Любенов Георгиев – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, стаж –
14 години.
Катя Филипова Милушева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 5 години.
Росица Кирилова Велинова – стопанско управление, ОДПЗС – Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 15 години.
Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност,
стаж – 27 г.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
стаж – 17 г., доп. квалификация – оценител на
финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на
машини и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 9 години.
Янко Стойчев Чукарски – висше образование,
счетоводна отчетност – трудов стаж – 33 години.
Анна Михова Донкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Димитър Янакиев Чучулигов – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 9 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Станка Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 40 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Венета Иванова Боянска – висше образование,
специалност – икономист – счетоводна отчетност, трудов стаж – 30 г.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси, оценка на недвижими
имоти“, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 34 години.
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Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Виктория Михайловна Богданска – висше
образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 8 години.
Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование, специалност – „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
притежаващ сертификат – „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“,
трудов стаж – 5 години.
Десислава Борисова Бояд жийска – висше
образова н ие, спец иа л нос т „С че т оводс т во и
контрол“, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 14 години.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност – „Аграрикономист“, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
Рилка Тодорова Коцакова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов
стаж – 29 години.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Румяна Стефанова Величкова – висше образоване, специалност – „Икономист по строителството“, трудов стаж – 5 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност – „Планиране и прогнозиране“,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – 1 година.
Тодор Георгиев Мушев – висше образование,
специалност – „Икономика на труда“ на Ленинградския финансово-икономически инстит у т
„Н. Вознесенски“, трудов стаж по специалността –
31 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и
кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и
стандарт за годност на български банкноти и
разменни монети“, завършен курс за валутни
касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
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стаж – 33 години, месторабота – Министерство на
околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност – „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност – „Икономика и управление на
транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор
в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“
месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, професионална квалификация – съдебносчетоводен
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност „Икономика на труда“, трудов
стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове-96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност – икономист, плановик/
синтет ик, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебносчетоводен
експерт, сертификат – Международни счетоводни
стандарти, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност „Икономист – финанси и
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
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месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“, месторабота – Общинска администрация – гр. Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен
одитор, трудов стаж – 17 години.
Гергана Бойкова Байрактарска – висше образование, специалност „Икономист“, месторабота – дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, заемана длъжност – старши
експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебносчетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност „Финансово-счетоводна дейност
на фирмите“, трудов стаж по специалността –
9 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование,
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Кенеди Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Виолина Стойчова Рангелова – висше образование, специалност „Аграрна икономика“,
месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Иванка Георгиева Илиева – висше образование – специалност „ОПУП“, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов
стаж – 38 години.
Георги Ангелов Бациев – висше образоване,
специалност „Счетоводство и контрол“, магистърска програма – „Счетоводно-финансов
мениджмънт“, месторабота „ЮМР“ – ЕООД,
заемана длъжност – главен счетоводител, трудов
стаж – 5 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, притежаваща разрешение за достъп до
класифицирана информация до 2020 г., трудов
стаж – 20 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
Екология и опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова – висше образование – специалност „Икономика и управление на
кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, спец. „Организация на производството и
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управлението в промишлеността“, доп. квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител на цели
държавни и общински предприятия“, стаж – 25 г.
Валери Николов Миков – висше образование – специалност „Икономист МТС“, трудов
стаж – 24 години.
Вангели я Григорова Серафимова – висше
образование, специалност „Икономист-счетоводител“; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина – висше образование – специалност – „Икономист, организатор на
промишленото производство“, трудов стаж като
главен счетоводител – 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова – висше образование, специалност „Икономист“, стаж по
специалността – 27 години.
Димитрина Георгиева Митрева – висше образование – специалност „Финанси“, трудов стаж – 8
години, допълнителна квалификация „Оценител
на машини и съоръжения“.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. „Икономика и организация на
селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова – средно
спец. образование, спец. „Икономика, планиране
и отчетност“, 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Междуречка – доп. квалификация „Одиторски контрол на банки“ – трудов
стаж – 40 години.
Красимира Димитрова Перухова – специалност „Финанси“, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност „Финанси“, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения, митническа и вътреш
нотърговска дейност, митнически режими и
процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева – висше образование, специалност „Икономист, организатор на
промишленото производство“, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева – висше образование, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование, спец. „Икономика и организация на труда“,
стаж – 17 години.
Роза Любомирова Давидкова – финанси и
кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова – висше образование – специалност „Финанси“, главен счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – „Финанси и кредит“, „Строителство
и архитектура“, 39 години стаж като директор на
„ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски
земи.
Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование, спец. „Икономика на промишлеността“ – 29
години трудов стаж.
Стойне Николов Попов – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3   

Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Първан Василев Първанов – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 20
години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност „Икономист-финансист“,
трудов стаж – 9 години.
Георги Андонов Манолев – висше образование,
икономист-счетоводител, трудов стаж 28 години.
София Крумова Граченова – висше образование, специалност „Икономист – икономика
и управление на търговията“, трудов стаж – 20
години.
Благомир Иванов Томов – висше образование, специалност „Икономист – икономика и
организация на труда“, трудов стаж – 18 години,
допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси, оценка на недвижими
имоти“, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност, трудов
стаж – 34 години.
Росен Борисов Хаджиев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, трудов
стаж – 20 години.
Илиана Димитрова Янкова – висше образование, специалност „Финанси“, специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Огнян Иванов Андонов – висше образование,
специалност „Организация на производството и
управление в промишлеността“, допълнителна
квалификация – банки и банково дело, трудов
стаж – 34 години.
Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на земеделските земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19
години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат „Експерт по съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи“.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност „Планиране и прогнозиране“,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – 1 година.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност „Проучване на полезни изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог – про-
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учвател и преквалификация „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 25 години, сертификат „Финансов и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и стандарт
за годност на български банкноти и разменни
монети“, завършен курс за валутни касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерство на
околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност „Икономика и управление на
транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор
в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност, професионална квалификация – съдебносчетоводен
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Виолета Христова Василева-Талупска – висше
образование, специалност „Статистика“, месторабота – ЕТ „Иван Талупски“ – счетоводител на
граждански договор, трудов стаж – 13 години,
сертификат – „Международни счетоводни стандарти“.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност „Икономика на труда“, трудов
стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове-96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
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Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност „Икономист, плановик/
синтетик“, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебносчетоводен
експерт, сертификат – Международни счетоводни
стандарти, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност „Икономист – финанси и
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“, месторабота – Общинска администрация – гр. Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен
одитор, трудов стаж – 17 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебносчетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова, висше образование,
специалност – „Финансово-счетоводна дейност
на фирмите“, трудов стаж по специалността –
9 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование,
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Кенеди Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Виолина Стойчова Рангелова – висше образование, специалност „Аграрна икономика“,
месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Иванка Георгиева Илиева – висше образование – специалност „ОПУП“, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов
стаж – 38 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, притежаваща разрешение за достъп до
класифицирана информация до 2020 г., трудов
стаж – 20 години.
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Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
„Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност „Икономист-финансист“,
трудов стаж – 9 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 9 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на земеделските земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19
години.
Ивайло Борисов Ръхов – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, настояща
месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – заемана
длъжност – счетоводител, трудов стаж – 12 години.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота Консултантски клъстер Веритас – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерство
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност „Икономика и управление на транспорта“, трудов стаж – 8 години,
месторабота – „Водоснабд яване и кана лизаци я“ – ЕООД – Благоевг ра д, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат
за вътрешен одитор в публичния сектор.
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Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност „Икономист, плановик/
синтетик“, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебносчетоводен
експерт, сертификат – Международни счетоводни
стандарти, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност „Икономист – финанси и
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебносчетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Виолина Стойчова Рангелова – висше образование, специалност „Аграрна икономика“,
месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж –
20 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
„Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
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ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Ва лентин Георгиев Юру ков – специа лист
по „Геодезия, картография и фотограметрия“,
стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев – висше образование,
специалност „Земеустройство“, месторабота – Областна администрация – Благоевград – главен
експерт по териториално устройство, стаж – над
20 години.
Венко Сотиров Манов – висше образование, специалност „Машинен инженер“, трудов
стаж – 38 години.
Георги Методиев Пасков – висше образование, спец. „Геодезия“, началник-отдел „Държавна собственост“ при областна администрация,
29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов – висше образование, специалност „Машинен инженер“, стаж
по специалността – 6 години, експертизи за мерки
и измервателни уреди и технически надзор.
Димит ър Костадинов Маслински – висше
образование, специалност – инженер-геодезист,
стаж – 36 години.
Елена Георгиева Рупчина – средно специално
образование, специалност – среден техник геодезист, стаж – 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене – трудов стаж – 23 години,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, месторабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог, и „Стройком“ – ООД, Благоевг рад, т рудов ста ж – 18
години.
Илия Иванов Ангелов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограм. и картография“, стаж – над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ ЗВСГЗГФ
и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограм. и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер, стаж – 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Мария Иванова Витанова – геодезия и картография, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.
Николай Василев Вълков – висше образование, специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
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Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в
горския фонд.
П а в л и н а К и ри лов а И в а нов а – с пец и а лност – инженер по горско стопанство, специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Пет ър К и ри лов За хов – висше образование – специалност – електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 г.
стаж, доп. квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин – средно специално образование, специалност – среден техник-геодезист,
стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист,
стаж – 40 години, доп. квалификация „Оценител
на недвижими имоти“.
Симеон Тушев Андонов – специалност – машинен инженер, специалист „Машини и апарати
за химическа и хранителна промишленост“, трудов
стаж – 28 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова – висше
образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане на промишлеността“, свободна професия – проектант, консултант, трудов стаж – 11
години.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност „Инженер-геодезист“, трудов
стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева – средно образование,
техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
Иван Илиев Ангелов – висше образование,
специалност „Инженер-геодезист“, трудов стаж
15 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, трудов стаж – 38 години.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 35 години.
Радой Манчев Хаджиев – висше образование,
специалност „Геодезия“, фотограметрия и картография, месторабота – Община Благоевград,
главен експерт „КРЗ“, трудов стаж – 36 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова –
висше образование, специалност – промишлено
и гражданско строителство, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж
по специалността – 26 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование,
специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за
автоексперт-оценител и оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по
транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши
възпитател, трудов стаж – 5 години.
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Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност „Проучване на полезни изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог – проучвател и преквалификация „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения
в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишленост
та – 7 години, и в сферата на застраховането –
10 години.
Иван Николов Евтимов – висше образование,
специалност „Геодезия“, трудов стаж – 38 години,
пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност – строителство на сгради
и съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни,
главен инженер в дирекция „ОССИД“, професионална квалификация „Проблеми на управлението
на общинските пътища“.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност „Топлинна и масообменна техника“,
машинен инженер, месторабота – упражнява
свободна професия като независим оценител и
представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж –
22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изоб
ретения и полезни модели; марки, географски
означения и промишлен дизайн; оценка на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Любен Андреев Терзийски – висше образование, специалност „Електротехника и енергетика,
електроника, електронна и компютърна техника“,
допълнителна квалификация „Безопасност на труда“, магистър-инженер по специалност „Съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност“, притежаващ сертификат „Правила
за поведение при земетресение, наводнение и
инциденти с опасни вещества“, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт
по „Отбранително-мобилизационна подготовка“,
трудов стаж – 28 години.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност – ПГС „строителен инженер“,
трудов стаж – 36 години.
Зоя Серафимова Месьова – висше образование,
специалност „Инженер по маркшайдерство и
геодезия“, месторабота „ЕЛИ-Т“ – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел
„ТСУ“, трудов стаж – 14 години.
Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Дими т ров – експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Вангелия Георгиева Миленкова – висше образование – специалност – машинен инженер,
технология на машиностроенето – 27 г., сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, спец. „Технология и организация на
автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
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Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност преподавател – инструктор.
Живко Митков Стаменов – висше образование, „Автомобилен транспорт, трактори и
кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
специализация „Организация и безопасност на
движението“ – стаж – 24 години.
Нано Божидаров Рушанов – висше образование, специалност – инженер по транспорта,
стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова – висше образование, спец. „Технология и организация на автомобилните превози“, работи в ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – Благоевград, преподавател, стаж –
15 години, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков, висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, доп. квалификация – оценка на
машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза.
Севдалин Здравков Арнаудов – диплом за
преквалификация – ремонт и експлоатация на
автомобилна техника, сертификат за автоексперт,
трудов стаж – 7 години.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
Иван Славчов Палев – висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
трудов стаж – 10 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование,
специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за
автоексперт-оценител и оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по
транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши
възпитател, трудов стаж – 5 години.
Вангел Кирилов Попов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, трудов стаж
по специалността – 20 години, сертификат за
автоексперт-оценител.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, к ва лификаци я – машинен ин женер,
пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ
сертификат – автоексперт-оценител, съдебен
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
активи и оценка на машини и съоръжения.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене – трудов стаж – 23 години,
сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; допълнителна квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
Стефан Атанасов Павлов – висше образование, професионална квалификация „Машинен
инженер“, трудов стаж – 14 години.
Любен Андреев Терзийски – висше образование, специалност „Електротехника и енергетика,
електроника, електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност
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на труда, магистър-инженер по специалност
„Съдебни инженерно-технически експертизи и
техническа безопасност“, притежаващ сертификат
„Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества“, служебна
бележка от Бургаския свободен университет за
обучение по практически модели за изследване,
анализиране и изготвяне на пътнотранспортна
и автотехническа експертиза; месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт
по „Отбранително-мобилизационна подготовка“,
трудов стаж – 28 години.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгива Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите
и металообработ. техника, НИК – катедра МТМ,
научен сътрудник – 14 години, дефектоскопия,
визуално-оптична, електронна микроскопия на
отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков – висше образование – специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност ПГС „строителен инженер“,
трудов стаж – 36 години.
Митко Иванов Самарджиев – висше образование, специалност „Инженер по промишлено
и г ра ж данско ст роителство“, т рудов ста ж –
17 години.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител
на земеделски земи.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков – висше образование, спец. „Електроника и автоматика“, 20 г.
стаж в областта на електрониката и 7 години
стаж в областта на строителството.
Елена Димитрова Ташкова – висше образование, специалност „Компютърни системи и технологии“, месторабота „Стефиели“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години.
Трендафил Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – машинен инженер, специализация – „Автоматизация и компютъризация на
промишленото производство“, месторабота – ТБА
„Консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 15 години.
Любомир Стефанов Тулев – висше образование, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, сертификат
за завършен курс от Международната академия за
обучение по киберразследвания на тема „Противодействие на високотехнологичните престъпления
и новите форми на организирана престъпност“,
месторабота – „А М АТАС“ – ЕООД – експерт
киберсигурност, трудов стаж – 7 години.
Съдебна строително-техническа експертиза
Вяра Христова Захова – висше образование – специа лност – ст роителен ин женер по
пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова – висше образование – специалност – строителен инженер по про-
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мишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование – специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ – архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев – специалност „Военен инженер по промишлено и гражданско строителство“, месторабота ЕТ „Иван
Давидков“ – технически ръководител – 12 години.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
„С т рои т елен ин женер по водоснабд яване и
канализация, профил пречистване на питейни
води“ месторабота, „ВиК“ – ръководител отдел,
трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование,
спец. „Промишлено и гражданско строителство“,
стаж – 33 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Павел Александров Михайлов, специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40
години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител
на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация
оценка на недвижими имоти.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – финанси и кредит, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години,
допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на земеделски земи,
подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над
25 години.
Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование,
специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, доп. квалификация,
оценка на недвижими имоти: на цели държавни
общински предприятия: преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски
земи подобренията и насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
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Милена Маринова Ризова – висше образование, строителен инженер по промишленост
та и гражданското строителство, трудов стаж
24 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, трудов стаж – 38 години.
Владимир Йорданов Милков – висше образование, специалност „Архитектура“, трудов
стаж – 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше
образование, специалност – архитект, трудов
стаж – 22 години.
Андон Славчев Ризов – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“ – технология; настояща месторабота – Общински съвет – гр. Сандански, трудов
стаж – 28 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, допълнителни квалификации – управ
ление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Петър Иванов Боюклиев – висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота – „Вили Дюзова – ПБ“ – ЕООД, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова –
висше образование, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж
по специалността – 26 години.
Лефтер Стоянов Александров – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Стройконсулт“ – ООД, заемана длъжност – управител и
упражняващ строителен надзор по част „Строителна“, притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 39 години.
Красимир Бориславов Стайков – висше образоване, специалност – техник-геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж – 8
години, допълнителна квалификация – оценител
на недвижими имоти.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова – висше
образование, специалност – архитект, настояща
месторабота – ОбА – гр. Сандански, заемана
длъжност – главен архитект и директор на дирекция „Устройство на територията и инвестиционната политика“, трудов стаж – 14 години.
Стилияна Иванова Ерделска – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел
„Арх итек т у рно-ст роителен конт рол“, т рудов
стаж – 26 години.
Асен Георгиев Ерделски – средно специално
образование – техник по строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност – строителство на сгради и
съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация Струмяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“, професионална
квалификация „Проблеми на управлението на
общинските пътища“.
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Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, месторабота – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 30 години, притежаващ сертификат и
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Анелия Павлова Параскова – висше образование, специалност „Архитектура“, член на
Камарата на архитектите в България, месторабота – „Ади проект“ – ООД, управител, трудов
стаж – 15 години.
Анушка Кръстева Костадинова – висше образование, специалност „Архитектура“, член на
Камарата на архитектите в България, вписана
в публичния регистър съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по
консервация и реставрация, свързани с опазването
на следните култерни ценности – архитектурностроителни, археологически, парково-градинско
изкуство, селищни структури и територии, както
и етнографски с тези характеристики, месторабота – „ПА Алтернатива АМ“ – ООД – управител,
трудов стаж – 11 години.
Йорданка Стефанова Николова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, месторабота – „Конзол“ – ООД,
София, заемана длъжност – инженер строителство
на сгради и съоръжения, трудов стаж – 38 години.
Теодора Панайотова Карагьозова – висше
образоване, специалност „Архитектура“, настояща работа – Архитектурно бюро „А§Т Казакова“ – ЕООД, трудов стаж – 37 години.
Виолета Илиева Спасова – висше образование, специалност „Архитектура“, трудов стаж –
35 години.
Зоя Серафимова Месьова – висше образование,
специалност – инженер по маркшайдерство и
геодезия, месторабота „ЕЛИ-Т“ – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел
„ТСУ“, трудов стаж – 14 години.
Екатерина Боянова Баханова-Лазарова – вис
ше образование, специалност „Архитектура“,
месторабота – Община Кочериново, заемана
длъжност – главен архитект; вписана като член
на Камарата на архитектите в България, трудов
стаж по специалността – 36 години.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Веселин Георгиев Младенов – висше образование, специалност „Противопожарна техника и
безопасност“, трудов стаж – 30 години.
Съдебно-енергийна експертиза
Юли Илиев Златанов – висше образование,
специалност – електроинженер, професионална
квалификация – обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради, месторабота – ЕТ „ЕЛ АРТ – Юли Златанов“ – управител,
трудов стаж – 12 години.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност –
инженер по горско стопанство, магистър по
„Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
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ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Съдебно-зоологическа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, магистър по
Екология и опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик.
Съдебно-екологична експертиза
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация – „Оценка на гори и на земи от
горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли,
заемана длъжност – лесничей, трудов стаж –
12 години.
Ани Кирилова Василева – висше образование,
екология, опазване и възстановяване на природната среда с професионална квалификация
инженер по екология, трудов стаж – 11 години.
Людмила Сотирова Зашева – висше образование, специалност инженер по горско стопанство,
месторабота РИОСВ – Благоевград, главен експерт по околна среда, трудов стаж – 12 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров – висше образование,
квалификация – инженер-химик – технология на
горивата, 32 години трудов стаж.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж –
24 години.
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Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стоян Петров Мавродиев – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, трудов
стаж – 10 години.
Енчо Костадинов Чобанов – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“,
месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана
длъжност – главен инспектор – отдел „ЗЖ“, трудов стаж по специалността – 8 години.
Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Борисов Терзиев – висше образование,
специалност „Лозаро-градинарство, овощарство,
зеленчукопроизводство и полевъдство“; квалификация – агроном, стаж – 35 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация
„Аграрикономист“ – стаж – 10 години оценител
на животни и експертизи в животновъдството.
Цонка Иванова Марина – специалност – агроном полевъд, оценител на земеделски земи.
А ндон Костадинов Булак иев – висше образование, специалност – „Полевъдство“, квалификация – инженер-агроном, трудов стаж –
27 години, пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност – аграрикономист, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
Йорданка Радойчева Андонова – висше образование, специалност инженер-агроном, трудов
стаж – 17 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Клас „Оценителни експертизи“
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника, трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, стаж – 39 години, доп. квалификация – оценка на земеделски земи и подобренията
върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление
на качеството.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“, доп.
квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител
на цели държавни и общински предприятия“,
стаж – 25 години.
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Ваня Сотирова Симеонова, оценител на недвижими имоти.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
Вяра Христова Захова – Благоевград, висше
образование, специалност – строителен инженер
по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия, оценител на животни и експертизи
в животновъдството.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с
вътрешно горене – трудов стаж – 23 години,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Илия Иванов Ангелов, висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, стаж над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева, геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и
контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Кита Николова Стоилова, висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и граж данско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование – специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ – архитект, трудов стаж по специалност – 28 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност – финанси, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
„Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води“,
месторабота В и К – ръководител-отдел, трудов
стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска – специалност
инженер по горско стопанство, допълнителна
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квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павел Александров Михайлов, специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж –
40 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Павлина Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, специализация
по „Управление на горското стопанство“, „Управление на а дминист раци ята“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Пет ър К и ри лов За хов – висше образование – специалност електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години
стаж, доп. квалификация – оценка на машини и
съоръжения.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител
на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, доп. квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
Симеон Василев Крумов – висше образование,
спец. „Геодези я“, ин женер-геодезист, ста ж –
40 години, доп. квалификация „Оценител на
недвижими имоти“.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – „Финанси и кредит“, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор на
„ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски
земи.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност – „Счетоводна отчетност“,
стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител
на финансови институции.
Станка Василева Маркова, висше образование – специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, подобрения и насаждения в тях, трудов
стаж – над 25 години.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на
машини и съоръжения.
Христина Михайлова Стоева – висше образование – специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев – висше образование,
специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, доп. квалификация,
оценка на недвижими имоти: на цели държавни
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски
земи, подобренията и насажденията.
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Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител
на земеделски земи.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 35 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, допълнителни квалификации – управ
ление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи“.
Ф и д а н а Ко с т а д и нов а Попов а-Г р а з д и ло ва – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаваща
лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов
стаж по специалността – 26 години.
Мария Иванова Василева, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж – 33 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години,
допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност „Проучване на полезни изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог – проучвател и преквалификация – „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Гергана Герасимова Таскова – висше образование, специалност „Право“, настояща месторабота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД – юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван
сертификат от 2006 г.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, квалификация – машинен инжнер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ
сертификат – автоексперт-оценител, съдебен
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
активи и оценка на машини и съоръжения.
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Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, месторабота – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 30 години, притежаващ сертификат и
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Иван Костадинов Бузов – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
пречистване на водите, месторабота – „Амитех“ – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 16 години.
Гергана Димитрова Маркова – висше образование, специалност „Биология“, професионална
квалификация – биолог, сертификат за оценка на
търговски предприятия и вземания, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценка на недвижими имоти, трудов стаж –
6 години.
Виолета Божидарова Божкова – висше образование, специалност „Публични финанси“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование,
специалност „Агрохимия с фермерство и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, сертификат за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения, сертификат за
оценка на търговски предприятия и вземания,
сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи
и оценител на селскостопански земи, сертификат
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на
обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност – топлинна и масообменна техника – машинен инженер, месторабота – упражнява
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свободна професия като независим оценител и
представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22
години; допълнителна квалификация – диплома
за патентно-лицензионна дейност на изобретения
и полезни модели; марки, географски означения
и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и
други фактически отношения.
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация – „Оценка на гори и на земи от
горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли,
заемана длъжност – лесничей, трудов стаж –
12 години.
Клас „Други съдебни експертизи“
Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик,
специалност „Ергономия“, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев, висше образование,
специалност „Разработка на полезни изкопаеми“,
доп. квалификация – минен инженер, трудов
стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строит елството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова – учител по френски език – преводач.
Добри Спасов Пандурски – висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията
за защита на личните данни – стаж – 5 години,
експерт в областта за защита на личните данни.
Любен А ндреев Терзийск и – специа лност
„Електротехника и енергетика, електроника,
електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност на труда,
магистър-инженер по специалност „Съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност“, притежаващ сертификат „Правила
за поведение при земетресение, наводнение и
инциденти с опасни вещества“, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт
по отбранително-мобилизационна подготовка.
Надежда Самоилова Палагийна, трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска, начална педагогика – 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов – средно специално
образование, специа лност – лесовъд, т рудов
стаж – 20 години.
Йордан Христофоров Владов – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.
Димитър Петров Гешев – висше образование,
специалност – инженер по горско стопанство,
трудов стаж – 40 години.
Исталиана Мирчова Стоилкова – висше образова н ие, спец иа л нос т „Водоснабд я ва не и
канализация – мрежи и съоръжения“, трудов
стаж – 34 години.
Красимир Борисов Граченов – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал
за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери
и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси
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за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротех
ника, специални взривни работи, годност на
лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – специалист по руска
филология и учител по руски език и литература,
трудов стаж – 22 години.
Маргарита Сотирова Пишева – висше образование, специалност „Технология на елект рох и м и ческ и т е п роизводс т ва“, к ва л ифи кация – инженер-химик, екология – опазване на
околната среда – води и въздух, предотвратяване
или намаляване на вредното въздействие върху
околната среда от образуване и управление на
отпадъците, употреба и съхранение на опасни
химични вещества, трудов стаж – 41 години,
консултант екология.
Христина Чавдарова Цонева – висше образование, специалност „История“, допълнителна
квалификация от Университет – Виена – класическа археология, археологически предмети,
датиращи от поне 100 години, които са открити
при разкопки и находки на суша или под водата,
археологически обекти, археологически колекции,
трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален
исторически музей.
Велик Стоянов Сотиров – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов стаж
по специалността – 36 години, вписан в публичния
регистър на физическите лица за упражняване
на лесовъдска практика.
Анелия Личева Иванова – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, специализация – стопанисване на гори, месторабота – „Югозападно държавно предприятие“ ДП, заемана
длъжност – главен експерт „Инвентаризация
на горски територии – държавна собственост“,
трудов стаж – 15 години.
Крум Лазаров Иванов – висше образование,
специалност „Филмово и телевизионно операторство“, професионална квалификация – филмов
и телевизионен оператор, месторабота – ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъжност – преподавател по филмово и телевизионно
операторство, трудов стаж – 11 години.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24
години, молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици;
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, включително
генномодифицирани организми, с молекулярногенeтични методи.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност „Топлинна и масообменна техника“ – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител и
представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22
години; допълнителна квалификация – диплома
за патентно-лицензионна дейност на изобретения
и полезни модели; марки, географски означения
и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и
други фактически отношения.
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Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация – „Оценка на гори и на земи от
горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли,
заемана длъжност – лесничей, трудов стаж –
12 години.
Ибрахим Адем Молла – средно специално образование, специалност „Механизация в горското
стопанство“, трудов стаж – 11 години.
Експертиза в сферата на управление на здравеопазването
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при
Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2019 г.
Преводачи – английски език
Елена Иванова Божанина – висше образование, специалност – маркетинг, месторабота – „Интербилд“ – ООД, заемана длъжност – управител, притежаващ сертификат за международен
английски за лица, говорещи друг език – С 1 от
17.06.2007 г.
Кристина Веселинова Младенова – висше
образование, специалност „Английска филология“ (магистър), месторабота – „Младенови
консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – преводач
с английски език.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност „Английска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.
Зарка Тодорова Захариева – висше образование, специалност „А нглийска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – преводач.
Красимира Методиева Митева – висше образование – международни отношения с положен
държавен изпит по английски.
Мария Руменова Каменичка – висше образование – английска филология.
Иванка Славчова Сакарева – висше образование – английска филологи я и прилож на
лингвистика, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъжност – главен
асистент по английски език, докторант по юридически английски, трудов стаж – 12 години.
Румяна Стойчева Петкова – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота „Високоговорители“ – АД, Благоевград,
заемана длъжност – технически секретар.
Благица Арезанова – висше образование, специалност „Английска филология“, притежаваща
документ от Министерството на правосъдието
на Република Македония за основен преводач в
съда от македонски на английски и български
и обратно.
Юлияна Николова – висше образование, специалност „Английска филология“.
Красимир Георгиев Мицин – висше образование, специалност – английски език, професио-
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нална квалификация – учител по английски език
в средно училище, трудов стаж като учител по
английски език – 7 години.
Стела Атанасова Ташкова – висше образование, специалност – „Английска филология“,
месторабота – Езиков център „Стелич“.
Преводачи – гръцки език
Николай Стоянов Лазаров – висше образование, специалност – инженер по радиотехника,
месторабота – ЕТ „Николай Лазаров“, заемана
длъжност – управител, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С 2 от
02.09.2016 г. съгласно Общата европейска езикова
рамка.
Илчо Георгиев Илиев – висше военно образование, пенсионер, притежаващ удостоверение за
владеене на гръцки език – ниво С 1 от 20.09.2006 г.
съгласно Общата европейска езикова рамка.
Любомир Митков Георгиев – висше образование, специалност „Право“, ниво на владеене на
гръцки език – ниво С2 съгласно Общата европейска езикова рамка, преводач, стаж – 3 години.
Преводачи – македонски език
Латинка Мановска – висше образование, специалност „Психология“, притежаващ документ от
Министерството на правосъдието на Република
Македония за основен преводач в съда от македонски на български и обратно.
Благица Арезанова – висше образование, специалност „Английска филология“, притежаваща
документ от Министерството на правосъдието
на Република Македония за основен преводач в
съда от македонски на български и английски
и обратно.
Юлияна Николова – висше образование, специалност „Английска филология“ и диплома за
завършено гимназиално образование в Република
Македония.
Преводачи – руски език
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специа лност „Руска филологи я“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.
Преводачи – турски език
Бейхан Неджиб Мустафа – висше образование,
ниво на владеене на турски език – С2 съгласно
Общата европейска езикова рамка, месторабота
„Тюркуаз БГ“ – ЕООД, заемана длъжност – управител.
Преводачи – немски език
Атанас Николов Челебиев – висше образование, доктор – инженер в областта на Микрокомпютърна техника от Техническия университет в
Дрезден, Германия, преводач на свободна практика
към Съда на ЕС в Люксембург, Европейския парламент в Страсбург и Европейската комисия и
Съвета на ЕС в Брюксел, месторабота – управител
на ЕТ „Минерва – Атанас Челебиев“ – София.
Преводачи – полски език
Десислава Янушова Желязкова – висше об
разование, Университет „А дам Мицкевич“ в
Познан, Полша, месторабота „ДЕС Пол“ – ЕООД,
Агенция за преводи – управител, фирма „ДЕС
Пол“ – ЕООД, е регистрирана при Министерството на външните работа, дирекция „Консулски
отношения“.
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Преводачи – италиански език
Кристина Михова Михова – висше образование, специалност „Български език и литература“ и
„Право“, притежаваща сертификат за владеене на
италиански език – ниво С2, издаден от Университета за чужденци в Перуджа – Италия, включена
в списъка на физическите лица за извършване на
превод на италиански език към Министерството
на външните работи, дирекция „Консулски отношения“, трудов стаж като преводач – 14 години.
104
109. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2019 г.
Списък на експертите (веши лица) от БНТЛ
(базова научно-техническа лаборатория) при
ОД МВР – Варна, извършващи следните видове
криминалистични експертизи: дактилоскопни,
трасологични, балистични, съдебно-почеркови и
техническо изследване на документи и парични
знаци
Митко Желев Великов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше
образование, стаж – 18 г.
Андрей Христов Стоянов – експерт, висше
образование, стаж – 20 г.
Филип Николаев Филев – експерт, висше
образование, стаж – 14 г.
Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше
образование, стаж – 18 г.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, вис
ше образование, стаж – 10 г.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование,
стаж – 20 г.
Славчо Захариев Славов – експерт, висше
образование, стаж – 13 г.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше
образование, стаж – 8 г.
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше
образование, стаж – 3 г.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше
образование, стаж – 21 г.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше
образование, стаж – 13 г.
Красимир Димитров Панчев – експерт, висше
образование, стаж – 13 г.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше
образование, стаж – 4 г.
Даниел Василев Йорданов – експерт, висше
образование, стаж – 4 г.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше
образование, стаж – 14 г.
Съдебно-биологични и физикохимични експертизи
Йордан Панайотов Йорданов – гл. инспектор,
висше образование, стаж – 25 г.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование, стаж – 15 г.
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Димитър Михайлов Михайлов – експерт, вис
ше образование, стаж – 12 г.
Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше
образование, стаж – 10 г.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше
образование, стаж – 13 г.
Видеотехнически и лицевоидентификационни
експертизи
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование, стаж – 14 г.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше
образование – стаж 13 г.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование,
стаж – 24 г.
Горепосочените експерти притежават: Удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи. Разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“.
Експерти при Регионална служба „Военна
полиция“ – Варна
Вангел Николов Вангелов – криминалистични, дактилоскопни, почеркови, тех. изследване на
документи, трасологични и трасологични следи
от МПС балистични експертизи, видеотехнически
и лицева идентификация – допуск ниво „Строго
секретно“.
Галин Петков Петков – дактилоскопни и
трасологични експертизи; оценител на машини
и съоръжения и движимо имущество – ниво на
достъп „Секретно“.
Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и
трасологични – ниво на достъп „Поверително“.
Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни,
трасологични и почеркови – допуск ниво „Поверително“.
Криминалистични експертизи
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства, трасологични експертизи, дактилоскопни експертизи, съдебно-балистична експертиза, биометрични криминалистични експертизи
Андрей Димов Андреев – криминалистични
експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.
Богдан Йорданов Богданов – спец иа лист
графология, трасология, балистика, технически
изследвания на документи.
Борис Димитров Борисов – графолог.
Вангел Николов Вангелов – криминалистични
експертизи – почеркови, техническо изследване
на документи, трасологически и балистични.
Владимир Костадинов Василев – графология,
трасология и техническо изследване на документи.
Емил Ангелов Атанасов – криминалистични
експертизи, почеркови, техническо изследване на
документи, трасологически, балистически.
Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист.
Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше
образование, почеркови експертизи, изследване
на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи, стаж – 13 г.
Николай Стефчев Ризов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства.
Никола Борисов Бъчваров – криминалистграфолог.
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Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Ценко Маринов Цачев – криминалистични
експертизи, почеркови, техническо изследване на
документи, трасологически, балистични.
Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.
Юрий Сотиров Милев – техническо изследване
на документи, съдебно-графически експертизи и
експертиза на писмената реч.
Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди,
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителски произход и за индентификация на човек.
Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология.
Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
молекулярна биология, ДНК анализи.
Христина Василева Божинова-Димитрова – лекар-ординатор.
А) Лекари, притежаващи компетентност по
въпросите на ортопедията и травматологията,
диагностика, лечение и прогноза на заболяването
Радослав Борисов Манчев – ортопед-травматолог.
Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на
хирургичните заболявания; диагностика, лечение
и прогноза, вътрешни болести
Добринка Демирева Радойнова – специалист
по съдебна медицина и дентология.
Свилен Стойчев Андонов – специалист вът
решни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими
имоти; индустриална собственост, търговски
марки, географски означения, промишлен дизайн,
изобретения и полезни модели.
В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза
Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
Г) Лекари – специалисти по уши, нос, гърло,
компетентни да се произнасят по всички въпроси
Стоян Колев Стоянов – медицински експертизи по заболявания и травми на ушите, носа
и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от
специалист по УНГ.
Д) Лекари акушерство и гинекология
Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог.
Е) Съдебни лекари, компетентни по всички
въпроси на телесните повреди, причини за смърт,
болестни състояния за всички видове
Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина.
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Вилиям Викторов Доков – специалист по
съдебна медицина.
Димитър Иванов Ганчев – специалист по
съдебна медицина.
Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист
по съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по
съдебна медицина.
Ж) Трудова медицина
Наташа Генова Иванова – лекар специалист
по трудова медицина.
Д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова
медицина, специалист по трудова медицина и
безопасност на труда.
Съдебна експертиза на психичното състояние
Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебнопсихологична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Анка Петрова Атанасова – специалист по обща
и съдебна психиатрия.
Ирина Христова Добрева – специалист приложна психология.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Мая Велинова Рогашка – съдебно-психологична експертиза.
Мая Любенова Златева – социален психолог
и графолог.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева –
обща психология и психодиагностика.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – специалист психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични
експертизи, съдебни психолого-психиатрични
експертизи, съдебни експертизи на психичното
състояние по писмени данни, експертизи за
прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите
на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Цветанка Атанасова Стоянова – специалист
детски и трудов психолог.
Юлияна Тодорова Къневска-Тодорова – приложна социална психология.
Клинични психолози
Бояна Тодорова Аянова-Радева – клиничен
психолог.
Гергана Петрова Момова.
Калоян Павлов Куков – д-р по к линична
психология, специалист клиничен психолог, д-р
на психологическите науки, специалист съдебен
невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопси х иат рични и пси хологични
експертизи, съдебно-психологична експертиза по
писмени данни; посмъртни съдебно-психологични
експертизи, съдебно-психологични експертизи в
детска и юношеска възраст; съдебно-психологични
експертизи в късна възраст; съдебни психологосексологични експертизи.
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Нели Костадинова Михайлова – клиничен
психолог.
Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Лекари детски психиатри
Милена Антонова Топалова – детски психиатър.
Съдебно-икономически експертизи
Съдебно - счет овод на експер т иза, с ъдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,
оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови
експертизи по оценка на ДМА, движими вещи,
промишлен инвентар и готова продукция.
Александър Христов Василев – специалист
икономически и автотехнически експертизи.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Андреян Николаев Райков – съдебно-счетоводни експертизи.
Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми
и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
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Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки
и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически
експертизи.
Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Божидарова Ванева – финансово-счетоводни експертизи и данъчно облагане.
Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Антоанета Пенчева Студенкова-Чанева – специалист счетоводство и контрол.
Антония Димитрова Торлакова – съдебносчетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически
експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация
на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и
вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и
финансово-счетоводни експертизи, банково дело
и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на
апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на
ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и
готова продукция.
Благовест Малешков Малешков – специалист
финанси и банково дело.
Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“.
Бистра Светлозарова Николова – д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност; специалност „Счетоводство и контрол“.
Бойка Славейкова Могиларова – икономистсчетоводител.
Боряна Владимирова Ташева – икономист
публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни,
финансово-икономически и съдебно-стокови
експертизи.
Валентина Георгиева Трендафилова – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова – съдебноикономически експертизи.
Валентина Чавдарова Крушева – специалист
„Финансово управление“, отчети и плащания,
счетоводство.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Божидарова Михайлова – съдебносчетоводни експертизи.
Веселина Вълева Пенчева – икономист-счетоводител.
Василена Луиджева Кираджиева – съдебносчетоводни експертизи.
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Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител.
Виолета Желева Желязкова – съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи.
Владимир Хайнрих Владимиров – съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галина Георгиева Георгиева – специалност
„Стокознание“; икономист.
Галина Димчева Димитрова – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Галина Петрова Георгиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически
експертизи.
Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели
предприятия, оценка на системи по качеството,
оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни
експертизи.
Даниела Дойчева Христова – експерт-счетоводител, одитор.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и
икономически експертизи.
Даринка Калоянова Павлова – лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дафина Иванова Добрева – икономически
експертизи.
Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи.
Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност „Счетоводство
и контрол“.
Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Д иа на Добрева Вел и нова – с ъдебно - сче товодна, финансово-икономическа и стокова
експертиза.
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Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи,
данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни
взаимоотношения.
Диляна Тодорова Христова – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Василев Георгиев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономистсчетоводител.
Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни
експертизи.
Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Трифонов Георгиев – икономистсчетоводител (одитор).
Димитра Недкова Петрова – икономист-счетоводител.
Димка Неделчева Попова – икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводни експертизи.
Добрил Любомиров Димитров – икономистсчетоводител.
Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Асенова Димитрова – експерт-икономист – счетоводител, допуск ниво „Секретно“.
Донка Димова Михайлова – икономист-счетоводител.
Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на
инвестиционни проекти.
Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна
експертиза.
Екатерина Георгиева Петрова – специалист
„Счетоводство и контрол“, икономика и управ
ление на индустрията.
Елена Васи лева Йорданова – счет оводни
експертизи.
Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран
съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елица Дианова Малчева – икономист-счетоводител.
Емилия Николова Стойнова-Дикова – счетоводство и контрол.
Жана Димит рова Христова – счетоводни
експертизи.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Ж ивка Ми ха лева Железова – специа лист
„Счетоводство и контрол“.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
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Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол.
Зорница Анастасова Георгиева – икономистсчетоводител.
Зорница Емилова Димитрова – финансовосчетоводни експертизи.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна,
съдебна финансово-икономическа и съдебностокова екпертиза.
Иван Тодоров Василев – икономист-счетоводител, специалист финансово-административни
и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и
платежните системи.
Иван Христов Кунев – специалист финансово
счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.
Иванка Николова Белеганска – икономистсчетоводител.
Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи.
Ивиана Димитрова Рачева – икономист-счетоводител.
Иво Ангелов Костов – експерт-икономист по
строителството.
Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Илияна Димитрова Вълчанова – икономистсчетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Йордан Ганев Стоянов – икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова – експертикономист.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
съдебно-стокови експертизи.
Камен Енчев Кънев – експерт по съдебносчетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело.
К ирил Димитров Димитров – икономистсчетоводител.
Константин Велчев Василев – счетоводни,
финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по
трудовоправни взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Коста Андреев Андреев – специалист данъчно
облагане, счетоводна отчетност и контрол.
Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни
експертизи.
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Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител.
Красимира Атанасова Димитрова – съдебносчетоводни експертизи, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова – съдебносчетоводни експертизи.
Кремена Димитрова Иванова – икономистсчетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър
„Счетоводство и контрол“.
Кремена Савинова Савова-Райчева – икономически и счетоводни експертизи.
Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ.
Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебносчетоводни експертизи.
Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи.
Магдалена Антонова Парчева – специалист
администраци я и у правление, индустриален
мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски
програми.
Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител.
Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Мариа на С т е фа нова С т а нева – с ъдебно счетоводни експертизи, съдебни финансовоикономическ и и стокови експертизи; оценка на
недвижими имоти; кредитен анализ.
Мариела Асенова Спиридонова – съдебносчетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт.
Марин Георгиев Щерев – съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Маринела Костова Христова – специалист
„Счетоводство и контрол“.
Марияна Анастасова Дамянова – експертсчетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Меглена Драгнева Неделчева – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Миглена Венкова Радкова – финансово-счетоводни и данъчни експертизи.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по
трудовоправни взаимоотношения.
Милена Георгиева Цолчовска – икономист –
счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Надежда Петрова Малкочева – счетоводни
анализи и кредитни взаимоотношения.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика,
счетоводна отчетност, лицензиран оценител на
цели предприятия.
Неделчо Господинов Илиев – специа лист
„Счетоводна отчетност“.
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Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
автотехнически експертизи.
Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни
експертизи.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Славов Николов – съдебни финансово-икономически експертизи и банково дело.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството.
Николинка Иванова Крайчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Павлина Николова Попова – съдебно-счетоводни експертизи.
Парашкева Костадинова Сарийска – икономика на общините и общинските фирми.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител.
Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител.
Пепа Иванова Карагитлиева – икономистсчетоводител.
Петър Андреев Енев – специалност „Банково
дело и банкови операции“.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор; допуск
ниво „Секретно“.
Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически
експертизи.
Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова – икономистсчетоводител.
Пламена Гроздева Янакиева – икономистсчетоводител.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономически и съдебно-счетоводни експертизи.
Радка Янева Георгиева – дипломиран експертсчетоводител.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Атанасова Славова – икономист.
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Розалина Руменова Чолакова – икономистсчетоводител.
Росица Дончева Хаджиларска – финансовосчетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел
„Кредитиране“.
Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен
експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни
и финансово-икономически експертизи, съдебностокови експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и
управление на промишлеността.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
регистриран одитор.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане,
съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти,
сертифициран оценител на недвижими имоти.
Светлана Богданова Тодорова – статистикикономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни
експертизи, финансово-икономически експертизи;
стокови експертизи и ТРЗ; специалност „Счетоводство и контрол“.
Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.
Силвия Станчева Стоянова – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво
„Секретно“.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран
оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова – съдебносчетоводни и икономически експертизи – допуск
ниво „Строго секретно“.
Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“.
Соня Кръстева Кръстева – специалист „Счетоводство и контрол“.
Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Станка Динева Георгиева – счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефана Миткова Венкова – банково дело и
финанси.
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Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи; специалист
компютърна обработка на данни; автооценителни
експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск
ниво „Секретно“.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и
икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управ
ление на строителството; геодезия и картография.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебносчетоводни експертизи и оценител на недвижими
имоти.
Тошка Василева Георгиева – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови
експертизи.
Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт-счетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова – професор по
счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни и
финансови експертизи.
Христина Ганчева Василева – икономически
експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства – допуск ниво
„Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.).
Христоско Иванов Богданов – икономистсчетоводител.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова – съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова – съдебносчетоводен експерт.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветомир Любомиров Манолов – икономистсчетоводител.
Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна
експертиза.
Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически
експертизи.
Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни
експертизи.
Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол.
Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова – икономист-счетоводител.
Янка Колева Патраманова – съдебно-икономически експертизи.
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Съдебни инженерно-технически експертизи
Съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна автотехническа експертиза; съдебна
инженерно-технологична експертиза; съдебна
компютърно-техническа експертиза
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически
специалисти, оценители на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически
експертизи; оценка на щети по МПС; оценител
на машини и съоръжения; експерт-оценител на
селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни
условия на труд, електроинженер – ел. машини
и апарати.
Александър Христов Василев – специалист
автотехнически и икономически експертизи.
Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р
по управление; специалист по икономика на
промишлеността; права на интелектуалната и
индустриалната собственост, оценител на машини
и съоръжения.
Биляна Антимова Якова – машинен инженер.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически
оценителски експертизи; оценки на щети по
МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения;
експерт-оценител на селскостопански машини,
допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Божидар Николов Дяков – инженерно-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни
силови уредби и корабоплаване; експлоатация на
кораби и морски съоръжения.
Бойка Славейкова Могиларова – машини и
съоръжения.
Ва лентин Господинов Иванов – оценител
машини и съоръжения.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради,
машини и съоръжения.
Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи
машини.
Велико Желев Дачев – специалист: геология,
инженерна геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна
екология, морска геоекология, земна механика,
защита на морския бряг, динамика и защита на
свлачищни брегове.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни
уреди и електромери.
Виолета Стефанова Николова – лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
Галя Стойчева Христова – специалист по
съобщ ителна и осигурителна техника и системи;
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оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
Георги Атанасов Казаков – машини и механиз
ми, административнонаказателна дейност – ПТП
и отчет на водачи.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран
оценител на МПС.
Георги Колев Дечев – оценител на машини
и съоръжения.
Георги Тодоров Вълчев – съдебни инженернотехнически експертизи; инженер коробоводене и
електротехника.
Господин Димитров Гроздев – експлоатация
на жп транспорти и безопасност на движение при
автомобилния транспорт; съдебни инженернотехнически експертизи.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Даниела Иванова Мантарова – механична
технология на дървесината, мебелно производство.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен
инженер; оценител на машини и съоръжения.
Димитър Василев Вълков – специалист по
автомобилно застраховане; оценка на щети и
стойност на автомобили; ПТП.
Д и м и т ър Вел и ков Д и м и т ров – ма ш и нен
инженер, лицензиран оценител на машини и
съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Димитър Михайлов Димитров – специалист
автоматика и системи за управление.
Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях.
Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или
непреобразувани в ТД.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
машини и съоръжения.
Еми л К и ри лов Иванов – автотех ни ческ и
експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Петков Хърватов – инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична и
строително-технически експертизи; електротехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист по
технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
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Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи.
Иван Любомиров Белинов – машинен инженер.
Иван Николаев Йоргакиев – строителство и
архитектура.
Иван Петров Цанков – корабни двигатели и
механизми.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Иванка Костадинова Казакова – инженернотехнически експертизи, машиностроене, авиацион
на и морска техника, поддръжка и доставка на
машини и съоръжения и резервни части за тях,
планиране и отчитане на ремонтни дейности,
удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска
техника, актове за бракуване, тръжни процедури,
предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги,
офериране, управление на персонала.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; метало
графически – трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи.
Илина Томова Станчева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по
ПТП – дипломиран инженер транспортна техника
и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител
на машини и съоръжения; дипломиран инженер
по корабоводене.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер,
д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството,
системи за контрол и управление.
Йорданка Стефанова Ку ртева – машинен
инженер.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – оценител на машини и съоръжения;
технология и механизация на строителството;
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
на търговски предприятия и вземания.
Кос та д и н Л юбом и ров М и ха й лов – а вт о технически експертизи – оценител на машини
и съоръжения; проблеми, методика, пазарна
стойност; оценки и ликвидация на щети на
МПС и ППС; криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП; сертифициран отговорник
по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични
и химични фактори на средата; валидиране на
методи за контрол; сертифициран отговорник по
качеството – TUV NORD; оценител на недвижими
имоти и строителство; оценка на финансовата
ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност; транспортна техника и технологии.
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Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженернотехнологични експертизи.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров – автотехнически
експертизи.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към
фирмените отделения.
Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия; допуск до ниво „Секретно“, валидно
до 11.05.2021 г.
Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения.
Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти.
Минка Христова Стоянова – електроинженер
съобщителна техника.
Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженерно-технически експертизи.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Николов Серафимов – специалист
двигатели с вътрешно горене.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата; автотехнически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството; технология на машиностроенето
и металорежещите машини.
Николинка Радева Райчева – автотехническа
експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност „Изчислителна техника“.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Богомилов Петров – съдебни компютърно-технически експертизи.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини
и съоръжения.
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Пламен Петков Маринов – специалист технология на машиностроенето и металите (машини,
съоръжения, производствено оборудване, метални
конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване,
защитна среда, изделия за бита, електрически
машини, апарати и защити, битови електро
уреди – производство, експлоатация и ремонт);
удостоверение за достъп до КИ ниво „Секретно“,
валидно до 2.10.2020 г.
Пламен Тодоров Велков – автотехнически
експертизи.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и
термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически,
пожаротехнически, химически, физико-химически
и експертизи на взривни работи, вещества, бойни
припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология
на металите и металорежещите машини.
Радослав Николаев Радославов – специалист
електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на
индустриалната собственост в областта на марки,
географски обозначения, промишлени дизайни,
патенти за изобретения и полезни модели.
Радостин Димитров Димитров – специалист
двигатели с вътрешно горене.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител
на машини и съоръжения в машиностроителната,
металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения и специалист – оценка на непарични
вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи
в областта на строителството – отстъпено право
на строеж, разрешения за строеж, строителство,
актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Спартак Добрев Джуров – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби,
корабни машини и механизми, кораборемонт,
навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станимир Йорданов Василев – инженер радио
електроника, технология на машиностроенето – машинен техник.
Станислав Петров Антонов – инженер радио- и
телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).
Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически
експертизи и анализ на ПТП.
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология
и разследване на ПТП.
Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна
инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под
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налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени
или разтворени под налягане газове, пари или
течности; парни и водогрейни котли; метални
тръбопроводи за транспортиране на водна пара
или гореща вода; пълначни станции за сгъстени,
втечнени и разтворени под налягане газове); преносни и разпределителни газопроводи и газови
съоръжения и инсталации за природен газ; газови
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и
смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за
транспортиране на нефт и течни нефтопродукти;
други съдебни експертизи, свързани с техническия
надзор на съоръжения с повишена опасност по
отношение на изискванията за тяхната безопасна
експлоатация.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи; специалист
компютърна обработка на данни; автооценителни
експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество – допуск
ниво „Секретно“ (в срок до 26.01.2020 г.).
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител
на цели предприятия.
Тодор Петков Николов – специалист по европейско социално законодателство и техническия
контрол на МПС; анализ на данни по тахографски
листи от аналогови тахографи.
Християн Петров Василев – автотехнически
експертизи (ремонт и експлоатация).
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства – допуск ниво
„Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.).
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
ВиК
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Васил Димитров Костов – съдебна инженернотехническа експертиза.
Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК
на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура; конструктивна ВиК системи;
технологична на пречиствателни станции на
природни води, битови и промишлени отпадни
води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода
и пожарогасителна пяна.
Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация.
Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВиК.
Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, ВиК строително-технически експертизи.
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Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
от ТЗ към фирмените отделения; строително-тех
нически експертизи; ВиК строително-технически
експертизи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, ВиК и геодезия.
Стефан Огнянов Караиванов – инженер-проектант ВиК.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Корабни и морски експерти
Ангел Георгиев Атанасов – разследване на
инциденти в областта на: морския транспорт,
управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт
и пристанищната дейност; опазване и охрана на
морската среда и др.
Васил Николаев Попов – специалист корабостроител – проектиране и строене на малки
кораби и яхти.
Веселин Запрянов Запрянов – специалист
корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; ниво на достъп
до КИ.
Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров – корабоводене,
експлоатация и ремонт на корабна техника и
съдебно-стокови експертизи.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели
с вътрешно горене – ниво на достъп до КИ
„Поверително“.
Михаил Боянов Бъчваров – инженер-корабостроител.
Янко Недев Янков – специалист „Корабни
енергетични системи и механизми“, корпуси
на плавателни съдове и автомобили; оценка на
машини и съоръжения.
Ел. специалисти
Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и
електрообзавеждане.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни
условия на труд, електроинженер – ел. машини
и апарати.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация
на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и
вятърни паркове).
Бойко Недялков Петров – специалност ел.
машини и апарати – електроинженер.
Валери Милчев Василев – специалист по
електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитричка Драганова Димова – електроинженер.
Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер.
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Димитър Милев Добрев – електроизграждане,
електроразпределение, проектиране, измерване
на ел. величини, енергийна ефективност.
Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ (средство за търговско измерване – електромери) и ел. съоръжения.
Емилия Борисова Гичева – съобщителна и
осигурителна техника и системи.
Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо
напрежение.
Ирина Илчева Станева – електроинженер.
Иванка Костадинова Казакова – енергийнотехнически експертизи: проектиране и изграждане
на сградни и наземни инсталации за генериране на
енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници (стандартни и интегрирани фотоволтаични,
соларни и геотермални системи и съоръжения,
инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани
системи за отопление), пасивни и активни сгради, „зелени“ покриви, устойчива експлоатация
и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел
ефективно използване на енергийните ресурси,
управление на енергийни проекти по оперативни
програми „Развитие на селските райони“ (ПРСР)
и „Регионално развитие“ (ОПРР).
К ирил Димит ров Ма леев – елект роин женер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопасност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист
електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO
стандарти, системи за управление на качеството,
системи за управление на околната среда, системи
за производствен контрол, интегрирани системи
за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи
за управление.
Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер-проектант.
Онник Филипов Пилибосян – електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност „Изчислителна техника“.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер,
специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби“.
Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.
Пламен Георгиев Пет ров – ел. цент ра ли,
мрежи и системи; проектантска правоспособност
КИИП по част „Електрическа“; проектантска
правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради; измерване на физични
фактори (шум, микроклимат – условия за труд
в работна среда).
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Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, ВиК, геодезия.
Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер,
специалност „Съобщителна техника“.
Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптикфизик, специалист по оптични прибори и системи,
специалист нетехнически загуби.
Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане.
Я в о р Же л я зков Нен чев – е лек т р ои н же нер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско
измерване и измервателни групи.
Янчо Михалев Ненков – електроинженер.
Радиотехника, медицинска техника, телеви
зионна и видеотехника, киносистеми, компютърна
техника, акустика (РТВ)
Ва лен т и н Ас енов Да ви дов – ра д иои н женер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника
и компютърни системи и мрежи.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни
уреди и електромери.
Върбинка Иванова Тодорова – експерт съоб
щителна и осигурителна техника и системи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Иван Милчев Попжелев – съдебни компютърно-технически експертизи.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Красимир Нанев Коев – компютърна техника
и технологии.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Недко Георгиев Станев – съдебна компютърно-техническа експертиза.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Светоми р Дими т ров Донев – специа лист
компютърни системи и технологии.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи; специалист
компютърна обработка на данни; автооценителни
експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск
ниво „Секретно“.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Пожаротехническа безопасност
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Васил Колев Тотев – съдебни инженернотехнически експертизи; пожаротехнически експертизи.
Инж. Иван Илиев Иванов – инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.
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Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян – „Промишлено
и гражданско строителство“.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство,
специалист по прилагане на ЗУТ.
А ндриан Стоянов Консулов – специа лист
промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия,
картография и фотограметрия.
Антония Бориславова Кирилова – инженергеодезист.
Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, карто
графия и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект.
Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил Колев Тотев – съдебни инженернотехнически експертизи; пожаротехнически експертизи.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселин Василев Куванджиев – строителнотехническа експертиза.
Веселина Русева Русева – геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строи
телен инженер-земеустройство.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова – архитект.
Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Вла димир Георгиев Иванов – ст роителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“; допуск ниво „Секретно“ – валиден до
15.03.2021 г.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер-геодезист.
Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
Галин Методиев Тодоров – геодезия, карто
графия и кадастър.
Георги Борисов Ефремов – технология на
строит елството – строително-технически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Георги Иванов Чобанов – строителен инженер.
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Гергана Тодорова Горунска – инженерно-технически експертизи – строителен инженер – проектант, инженер-конструктор.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижими имоти.
Даниела Митева Димова – специалист по
архитектура.
Детелина Радкова Петрова – техник геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Димитър Игнатов Петров – специалист по
геодезия, фотограметрия и картография.
Димитър Кирчев Димитров – геодезист.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Диян Иванов Василев – инженер-геодезист.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строителнотехнически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова – съдебна инженернотехническа експертиза; геодезист.
Елеонора Йорданова Славчева – строителен
техник, специалист геодезия, картография, кадастър и регулация.
Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – „Строителство и архитектура“.
Живко Борисов Боев – строителен инженерземеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Звезделина Христова Русева – специалист по
технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов – съдебни иженернотехнически експертизи.
Иванка Костадинова Казакова – строителнотехнически експертизи: управление на строи
телния процес, актуване и отчитане на строи
телството, количествено-стойностни сметки,
процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради
и съоръжения в експлоатация, узаконяване на
сгради, бизнес планове, саниране на сгради в
режим на етажна собственост, стопанисване и
узаконяване на имоти на Министерството на
отбраната, възстановяване на документация на
сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната
среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии,
управление на проектантски екипи, управление
на цялостни проекти по оперативна програма
„Регионално развитие“ (ОПРР).
Ирина Илчева Станева – електроинженер,
строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по
геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
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К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство.
Красимир Руменов Кузманов – безопасни
условия на труд при извършване на СМР и при
други дейности.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен
техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Христова Генчева – експерт геодезия
и картография.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – специалност „Строителство“ (ниско и високо строи
телство).
Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милан Стоянов Димитров – архитект.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми л ка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи.
Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика
и строителство, хидроинженер-водостроител.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Николай Арангелов Николов – строителен
инженер по пътно строителство; организация и
безопасност на движението.
Николай Жеков Христов – архитект-проектант.
Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Николинка Николова Димова – експерт-оценител на машини и съоръжения.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“; технически контрол по част „Конструктивна“.
Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7   

Пламен Стефанов Колчев – архитект.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически
експертизи.
Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство“,
архитектура.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, ВиК и геодезия.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист.
Светослав Йорданов Добрев – специалност
„Строителство на сгради и съоръжения“.
Светла Димитрова Пенчева – инженер по
геодезия, фотограметрия и картография.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно -тех ни ческ и експер т изи, оценк и на
недвижими имоти, технология на строителното
производство и цени и ценообразуване в строи
телството.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.
Славка Кръстева Георгиева-Манолова – строи
телен инженер.
Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и
остойностяване в строителството; технология
на строителните процеси; строителен инженер
„Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; ниво „Поверително“ (до 2.09.2019 г.).
Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Татяна Стоянова Василева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – „Технология на строителството“.
Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител.
Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Илиев Даскалов – специалист по марк
шайдерство, геодезия, минно дело, взривни и
пробивни работи.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управ
ление на строителството; геодезия и картография.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Ценка Колева Падолска – строителство и
архитектура.
Шена Метова Хаджиева – инженер-строител
ССС; геодезия, картография и фотограметрия,
специалист „Зелено строителство“; магистър по
икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева – архитект.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

Съдебно-биологични експертизи
Съдебно-ботаническа експертиза, съдебно-зоологическа експертиза, съдебна микробиологична
експертиза, съдебна ентомологична експертиза,
съдебно-екологична експертиза
Георги Бориславов Димитров – зооинженер,
специалист по животновъдство.
Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна
биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека;
експертиза по писмени данни; молекулярноидентична идентификация и определяне произход
на животни и пол на птици; определяне състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, включително ГМО, с молекулярногенетични методи.
Димитър Славов Петров – д-р по ветеринарна
медицина.
Миглена Манолова Господинова – микробио
логични и зоологически експертизи.
Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаничес
ка и съдебно-екологична експертиза.
Експертизи на материали, вещества и изделия
Съдебно-химическа експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна физико-химическа
експертиза
Цветанка Методиева Станчева – инженерхимик.
Лазко Андреев Жарданов – инженер-технолог – специалист в изграждането на системи
за управление и безопасност във фирмите от
хранително-вкусовата промишленост и техните
доставчици.
Мая Иванова Кичева – специалност „Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология“, СМЕ за установяване на
родителския произход, СМЕ за идентификация на
човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химичес
ка експертиза (определяне и количествен анализ
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и
други биологични проби и обекти), молекулярна
генетична идентификация и определяне произход
на животни и пол на птици, определяне, състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми
с молекулярно-генетични методи, експертиза по
писмени данни, касаещи същите.
Съдебни селскостопански експертизи
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Златина Христова Димова-Саманлиева – съдебни ветеринарномедицински експертизи и
съдебни селскостопански експертизи.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
ветеринарномедицински експертизи.
Светла Великова Георгиева – ветеринарен
лекар.
Съдебна агротехническа експертиза
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Иванова Иванова – специалист горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
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Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнеса, аграрна икономика,
национална аграрна политика и регионална
аграрна политика.
Пет ранка Михайлова Велчева – агроном,
специалност „Зеленчукопроизводство, трайни
насаждения, растителна защита“.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на
горски насаждения.
Съдебно-изкуствоведски експертизи
Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи.
Константин Георгиев Угринов – специалист
по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложните
изкуства, археологически, писмени и книжовни,
етнографски и др.
Екология и ландшафтна архитектура.
Марийка Димитрова Георгиева – специалист
горско стопанство и опазване на околната среда.
Стоян Димитров Николов – биоразнообразие,
екология и консервация.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик;
оценка на въздействието върху ОС; инженерна
екология; методи и средства за контрол и анализ
на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества,
производствени, строителни и опасни отпадъци.
Оценителни експертизи
Лицензирани оценители на земеделски земи
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване;
икономист-счетоводител.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител
на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически
експертизи по оценка на готова селскостопанска
продукция; допуск ниво „Секретно“.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер-земеустроител.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер-геодезист.
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Галинка Вълканова Георгиева – оценител на
земеделски земи, гори и имущество.
Галя Стойчева Христова – специалист по
съобщ ителна и осигурителна техника и системи;
оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист
по строителството.
Десислава Стойчева Стоева – оценител на
земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по
строителството.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител
на частни земеделски земи, гори и имуществото.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров – инженер по
горско стопанство, оценка на гори и земи от
горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство,
оценител.
Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Димка Неделчева Попова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови
експертизи.
Донка Димова Михайлова – икономист-икономика на строителството.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Еленка Илиева Бешковска – агроном.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран
съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
търговски предприятия и вземания.
Лена Христова Тодорова – електроинженер.
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Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия; допуск до „Секретно“, валидно до
11.05.2021 г.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева – счетоводство.
Марин Михайлов Михайлов – икономист по
промишлеността.
Миглена Райчева Иванова – оценител на
недвижими имоти; земеделски земи и трайни
насаждения.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност „Изчислителна техника“.
Петранка Койчева Маринова – лицензиран
оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните
насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
земеделски земи.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи; допуск ниво
„Секретно“.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на
земеделски земи, геодезист.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство.
Юли я Христова Попова – ин женер -земе
устроител.
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Специалисти във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения
Адриан Михайлов Велчев – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран
оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Бисер Николов Атанасов – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски (апорт) по
чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран
оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Бойка Славейкова Могиларова – машинен
инженер, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Диана Добрева Велинова – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
от ТЗ към фирмените отделения.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 от ТЗ.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към
фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на
промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
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Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически
експертизи.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строителнотехнически и
инженерно-строителни експертизи; оценител
на недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Лицензирани оценители на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения; оценител на машини и съо
ръжения; експерт-оценител на селскостопански
машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на
недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения; оценител на машини и съо
ръжения; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист-счетоводител – допуск ниво „Секретно“.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи,
свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ;
съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строителнотехнически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер-земеустройство.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галинка Вълканова Георгиева – строителен
техник.
Георги Димитров Карабахчиев – оценител на
недвижими имоти; оценка на държавни имоти,
наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки
на недвижими имоти.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижими имоти.
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Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова – оценител
на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строи
телството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и цели държавни
и общински предприятия, експерт-оценител на
машини и съоръжения – активи.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и цели държавни и
общински предприятия.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 от ТЗ.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер-земеустройство.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, маши-
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ни и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Костадин Любомиров Михайлов – оценител
на недвижими имоти и строителство, оценка на
финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и
енергийна ефективност, транспортна техника и
технологии.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Лъчезар Александров Алексиев – експертни
оценки на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към
фирмените отделения, оценител на недвижими
имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия; допуск до „Секретно“, валидно до
11.05.2021 г.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Иванова Иванова – оценител на
недвижими имоти, финансово-икономически
експертизи.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен
техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариа на С т е фа нова С т а нева – с ъдебно счетоводни експертизи, съдебни финансовоикономическ и и стокови експертизи; оценка на
недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Михайлов Михайлов – оценител на
недвижими имоти.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми лка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Наталия Иванова Стефанова – оценител на
недвижими имоти.
Нейка Богословова Гигова-Христова – строи
телен техник.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
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Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Стоянов Стоянов – оценител на
недвижими имоти.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност „Изчислителна техника“.
Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти.
Петка Димитрова Христова – оценител на
недвижими имоти и цели предприятия.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически
експертизи.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
недвижими имоти.
Румяна Пейчева Неделчева – оценител на
недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строителнотехнически и
инженерно-строителни експертизи; оценител
на недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане,
съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти,
сертифициран оценител на недвижими имоти.
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Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов К апинн чев – недви ж ими
имоти.
Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво
„Секретно“.
Стилиана Любчева Радева-Свракова – оценител на недвижими имоти.
Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебносчетоводни експертизи и оценител на недвижими
имоти.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер.
Юли я Христова Попова – ин женер -земе
устроител.
Други съдебни експертизи
Педагози
Мариана Живкова Йорданова – магистър по
педагогика, бакалавър по специалност „Здравни
грижи“.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
зоот ехнически експертизи, педагог.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Специалисти по здравословни и безопасни
условия на труда
Ангел Йорданов Ралчев – специалист здравословни и безопасни условия на труд и трудови
злополуки.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни
условия на труд, електроинженер – ел. машини
и апарати.
Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд.
Николай Петков Андреев – специалист по
здравословни и безопасни условия на труда и
трудови злополуки.
Съдебни експерти, които не попадат в изброе
ните класове и видове
Адреан Славчев Вълчев – специалист воден
транспорт и експертизи по щети в морското
застраховане.
Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс
и реклама, бизнес комуникации.
Георги Атанасов Казаков – машини и механиз
ми, административнонаказателна дейност – ПТП
и отчет на водачи.
Георги Димитров Карабахчиев – експертизи
относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти, в т.ч. в
управлението на Министерството на отбраната.
Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Евгени Евгениев Григоров – магистър-фармацевт.
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Екатерина Андреева Христова-Жекова – икономист-информатик, експерт информационно
осигуряване в областта на здравеопазването.
Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг,
логистика, обслужване на борда на самолетите.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист
електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO
стандарти, системи за управление на качеството,
системи за управление на околната среда, системи
за производствен контрол, интегрирани системи
за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи
за управление.
Нено Белчев Белчев – професионален художник.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки,
промишлен дизайн, патенти за изобретения и
полезни модели.
Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС.
Русанка Иванова Неделчева – специалист по
механична технология на дървесината.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ и чл. 14 от
Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи
за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и
Административния съд – Варна, за 2019 г.
Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист,
преводач (френски и английски), писмено и говоримо – английски, френски, руски, беларуски
и български език.
Жасмина Стойкова Стойкова – п реводач
от/на испански език.
Женя Радославова Шамис – превод от и на
иврит.
Йовка Димитрова Косева – специализирано
обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз.
Лариса Валентиновна Бенчева – преводач
от/на руски език.
Магдалена Антонова Парчева – преводач от
и на немски език.
Нели Димитрова Кунева – превод от и на
гръцки език.
Нина Анатолиевна Кондова – преводач от
руски и украински език.
Пенка Данчева Матева – преводач немски
език.
Сирма Николаева Николова – преводач от и
на немски език.
Христо Жеков Пиндиков – превод от и на
полски език.
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16. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000853 от 19.11.2018 г. възлага на
Ивайло Каменов Иванов следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 55871.510.344,
намиращ се в гр. Перник, община Перник, област
Перник, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-91
от 13.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на поземления имот: Перник,
п.к. 2300, кв. Караманица, с площ на имота 719
кв. м съгласно скица № 3903/29.12.2010 г., издадена от СГКК – Перник, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на
трайно ползване: промишлена сграда с идентификатор 55871.510.344.1, със застроена площ 522
кв. м, брой етажи – 1, съгласно скица на сграда
№ 3904/29.12.2010 г., издадена от СГКК – Перник,
която промишлена сграда включва самостоятелно
обособено търговско помещение – цех за кафе
със застроена площ 200 кв. м, цех за тахан халва
със застроена площ 200 кв. м, цех за текстилно
боядисване със застроена площ 156 кв. м.
117
50. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180010-091-0000925/10.12.2018 г. възлага на
„Флоримис“ – ЕООД, ЕИК 202152667, адрес за
кореспонденция: София, ж.к. Сердика, бл. 16А,
вх. Е, ет. 7, ап. 121, следните недвижими имоти: 1.
Сграда „Руднична работилница“, масивна едноетажна сграда, със ЗП 775 кв. м, построена 1963 г.,
площ 775 кв. м, намираща се в гр. Бобов дол,
община Бобов дол, местност Тепето, извън регулацията на града, област Кюстендил. 2. „Сграда за
спомагателен подем“, масивна едноетажна сграда,
със ЗП 188 кв. м, построена през 1963 г., площ 188
кв. м, намираща се в гр. Бобов дол, община Бобов
дол, местност Тепето, извън регулацията на града,
област Кюстендил. 3. „Сграда за главен подем“,
масивна едноетажна сграда, със ЗП 185 кв. м,
построена 1963 г., площ 185 кв. м, намираща се в
гр. Бобов дол, община Бобов дол, местност Тепето,
извън регулацията на града, област Кюстендил.
4. „Фабричен комин“ – тухлен, масивна сграда,
със застроена площ от 12,56 кв. м, построена през
1962 г., площ 12,56 кв. м, намираща се в гр. Бобов
дол, община Бобов дол, местност Тепето, извън
регулацията на града, област Кюстендил. 5. Подстанция „Миньор“ – двуетажна панелна сграда,
със ЗП 450 кв. м, построена през 1962 г., площ
450 кв. м, намираща се в гр. Бобов дол, община
Бобов дол, местност Тепето, извън регулацията
на града, област Кюстендил. 6. Сграда за котелно
помещение, масивна едноетажна сграда, със ЗП
430 кв. м, построена през 1959 г., площ 430 кв. м,
намираща се в гр. Бобов дол, община Бобов дол,
местност Тепето, извън регулацията на града, област Кюстендил. 7. Сграда „Товарна станция „Миньор“ – масивна триетажна сграда, железобетонна
конструкция, със ЗП 860 кв. м, построена през
1970 г., площ 860 кв. м, намираща се в гр. Бобов
дол, община Бобов дол, местност Тепето, извън
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регулацията на града, област Кюстендил, като
се отстранява досегашният владелец на сградите. Имотите са закупени всичките за сумата
93 471 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
222
67. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси
за заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, както следва: професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност
„Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“,
за нуждите на преподаването в катедра „Орална
и лицево-челюстна хирургия“ – двама; професионално направление 7.2. Дентална медицина,
научна специалност „Терапевтична дентална
медицина“, за нуждите на преподаването в катедра „Пародонтология“ – един; професионално
направление 7.2. Дентална медицина, научна
специалност „Обществено дентално здраве“, за
нуждите на преподаването в катедра „Обществено
дентално здраве“ – един. Конкурсите са със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
и от публикуването им на интернет страницата на
МУ – София. Прием на документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952 22 10.
140
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академични длъжности за
нуждите на: Аграрен факултет за главен асистент
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство по научна специалност „Механизация
и електрификация на животновъдството“ – един;
по научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – трима; по
„Машинни елементи“ – един; за главен асистент
в област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един;
по нау чна специалност „Специални отрасли
(буби)“ – един; по научна специалност „Специални отрасли (пчели)“ – един; за главен асистент в
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Хербология“ – един;
Ветеринарномедицински факултет за професор в
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална
патология и имунология“ – един; Медицински
факултет за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки по нау чна специалност
„Биохимия“ – един; за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един; за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
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по „Психиатрия“ за провеждане на лекционен
курс на български и чуждестранни студенти към
катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ – един;
Педагогически факултет за доцент в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по…. по „Методика на обучението по информатика
и информационни технологии“ – един; за доцент
в област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Специална педагогика (алтернативна
комуникация при деца със слухови нарушения и
деца с множество увреждания)“ – един, всички
конкурси със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: АФ – тел.
042/699443; ВМФ, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска № 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. Армейска
№ 9, тел. 042/613758.
237
4. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конк у рс
за прием на докторанти в редовна форма на
обучение по докторските програми „Финанси,
застраховане и осигуряване“ (3 докторанти) и
„Счетоводство, контрол и анализ“ (1 докторант).
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: ВУЗФ, София, ул. Гусла № 1, тел.
02/401 58 19, 02/401 58 24.
221
2. – Институтът по електрохимия и енергийни
системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност 01.05.05. Физикохимия
за нуждите на секция „Електрохимични методи“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института
по електрохимия и енергийни системи при БАН,
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 202,
тел. 02/979 27 55.
150
3. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока) за нуж дите на секция „Електрохимия
на литиевите елементи“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в
канцеларията на Института по електрохимия и
енергийни системи при БАН, София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
151
286. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София,
отменя конкурса за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по „Социална
медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на
отдел „Психично здраве“, дирекция „Промоция
на здраве и превенция на болестите“) – един, от
обнародваното обявление № 10246 (ДВ, бр. 97 от
2018 г., стр. 73 – 74). (Другите обявени конкурси
остават в сила.)
292
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98. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землищата
на: бившите села Рудник и Черно море –  квартали
на гр. Бургас, и гр. Българово, община Бургас,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
206
99. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землищата
на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево,
с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
207
100. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището на с. Буковлък, община Плевен, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
208
101. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землищата на
с. Крумово и с. Ягодово, община „Родопи“, които
са в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
209
197. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот,
попадащ в улична регулация и в обхвата на обект:
„Улица по о.т. 131 – о.т. 129а – о.т. 129 – о.т.
128 – о.т. 127 – о.т. 125 – о.т. 137 – о.т. 136 – о.т.
135, обслужваща кв. 26, кв. 27 и кв. 35“, местност
ж.к. Левски – Зона В, район „Подуяне“, съгласно
действащ ПУП на местност Левски – Зона В, София, одобрен с Решение № 121, т. 2 от протокол
№ 24 от 30.03.2001 г. на СОС, както следва: Заповед
№ СОА18-РД-40-103 от 20.09.2018 г. на кмета на
Столична община за отчуждаване на 2/3 ид. ч.
от ПИ с проектен идентификатор 68134.609.799
(застроен), с площ за отчуждаване 23 кв. м и 1/2
ид. ч. от попадащата в ПИ част от сграда с проек
тен идентификатор 68134.609.798.2 с площ 9 кв. м
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съгласно скица – проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 68134.609.431 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г. на и.д. на
АГКК, намиращ се в гр. София, м. Левски – Зона
В, район „Подуяне“, отреден за обект – публична
общинска собственост. Собственичката на 1/3
ид. ч. от поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.799 и 1/2 ид. ч. от попадащата
в ПИ част от сграда с проектен идентификатор
68134.609.798.2 – Павлина Руменова Николова,
не е намерена на настоящия и постоянен адрес.
223
1. – Общинската служба „Земеделие“ – гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 18д, ал. 4, 5
и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработване
на помощен план и план на новообразуваните
имоти съгласно § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ ще се
извърши съвместно уточняване (анкетиране) на
границите на имотите, разположени в територии по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ за землище с. Осеново, община
Аксаково, област Варна, за следните местности:
м. Черноморска панорама, съставляваща поземлен
имот с идентификатор 54145.124.1 по КК (имот
№ 253, местности Студена вода и Перчемлията
по КВС); м. Коркулука, съставляваща поземлен
имот с идентификатор 54145.129.1 по КК (имот
№ 205, местност Коркулука по КВС); м. Кариерата, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54145.133.1 по КК (имот № 000215, местност
Шейтана по КВС), и м. Могилата, съставляваща
поземлен имот с идентификатор 54145.142.1 по КК
(имот № 000134, местност Кърчанлъка по КВС).
Уточняването на границите на имотите ще се
извърши по график, който започва 14 дни след
обнародването в „Държавен вестник“. Графикът
ще е изложен на информационните табла в сградите на ОСЗ – Аксаково, кметство с. Осеново и
Община Аксаково. При явяване за анкетиране
бившите собственици да предоставят на фирмата
изпълнител решенията на ПК (ОСЗ) – Аксаково,
за признато право на собственост в територии на
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, а ползвателите – документи
за права върху имота (заповед на кмета, удостоверения, протоколи за оценка, вносни бележки
за плащане, нотариални актове и др.). Земите с
неустановени граници поради неявяване на заявители или упълномощени от тях лица на основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ се предоставят
за стопанисване от общината.
118
4. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за осигуряване
на транспортен достъп до ПИ с идентификатор
21498.260.24 по КК и КР на гр. Добринище през
общински ПИ с идентификатор 21498.260.47,
м. Гаджаница по КК и КР на гр. Добринище,
община Банско. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 309 в сградата на Община Банско. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
135
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1. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на кабелна
линия 20 kV за ел. захранване на ПИ с идентификатор № 02107.8.414 по КККР на с. Бабяк,
преминаваща през поземлени имоти с идентификатори № 02107.8.5, № 02107.8.20, № 02107.8.36,
№ 0 210 7. 8 .41, № 0 210 7. 8 .41 5, № 0 210 7. 8 .452 ,
№ 02107.8.494 по КККР на землище на с. Бабяк.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
136
39. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24
(УПИ I-24, гробищен парк) в местността Енечето по КККР на землище Мокрище, община
Пазарджик. Проектното трасе на захранващия
електропровод се предвижда да започне от табло
НН от ТП до Стопански двор, намиращо се на
границата на ПИ 48876.42.15, преминава през ПИ
48876.42.7 – За селскостопански, горски и ведомствен път, ПИ 48876.42.18 – За селскостопански,
горски и ведомствен път, и достига границата на
ПИ 48876.44.24 (УПИ I-24, гробищен парк) в местността Енечето по КККР на землище Мокрище,
община Пазарджик, който следва да бъде захранен
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Проектното
трасе на захранващия водопровод се предвижда
да започне от съществуващ водопровод ∅ 80АЦ
в ПИ 48876.40.27 – За местен път, в близост до
стопански двор, ПИ 48876.40.43, пресича ПИ
48876.40.27 – За местен път, и продължава успоредно на електропровода, като преминава през
ПИ 48876.42.7 – За селскостопански, горски и
ведомствен път, и ПИ 48876.42.18 – За селскостопански, горски и ведомствен път, до достигане
границата на ПИ 48876.44.24 (УПИ I-24, гробищен
парк) в местността Енечето по КККР на землище
Мокрище, община Пазарджик, който следва да
бъде захранен съгласно изчертаното със зелено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
119
40. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна
линия 1 kV от съществуващ КРШ, извод „Г“
на БКТП „Зайкови мандри“, землище гр. Пазарджик. Трасето на кабелна линия 1 kV е с
дължина 208 м, започва от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран в ПИ
55155.8.242 – местен път, преминава през него,
навлиза в ПИ 55155.8.241 – местен път, и достига
границите на ПИ 55155.8.222, местност Зайкови
мандри по КККР на землище Пазарджик, община Пазарджик, който следва да бъде захранен.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501.
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На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
120
65. – Община Перущица съобщава на всички
заинтересовани лица на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ, че е изработен проект за: „Изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 129
и кв. 21 по регулационния план на гр. Перущица за
създаване устройствен режим и разширение на Траурен парк – Перущица“ в обхват УПИ II – парк,
УПИ III – обслужващи дейности, УПИ IV – стопански дейности (ПИ 1953,1954,1955,1956) и ПИ
1980 от кв. 129; прилежаща улица по о.т. 93 до
о.т. 440; УПИ I – паркинг, II – спортни дейности,
III – 443, спорт, от кв. 21, както и част от прилежаща от северозапад улица (Третокласен път
от републиканската пътна мрежа III-8602) между
о.т. 84 и о.т. 87, с обща площ на гореописания
обхват от 31 000 кв. м. Възложител на проекта е
Община Перущица. Проектът е изложен в сградата на Община Перущица – ет. 3, стая № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до служителите на общинската
администрация – Перущица.
246
80. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектно трасе за обект: „Външно ел. захранване
до поземлен имот с идентификатор 47189.98.35
по КККР на с. Марикостиново“, УПИ I-098035,
местност Цвиковица, землище с. Марикостиново, община Петрич. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат през имоти с идентификатори 47189.98.492 и 47189.98.42 по КККР на
землище с. Марикостиново, община Петрич,
подробно описани в приложен съгласуван имотен регистър, неразделна част към ПУП – ПП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
163
2. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Разширение на подземна оптична кабелна мрежа – отклонение от с. Царацово за „Интерлинк“ – АД, в
УПИ 033037 – индустриално-търговска зона, ПИ
33.37, преминаваща през поземлени имоти № 33.22
и № 33.23 по КК на с. Бенковски и поземлени
имоти № 24.83, 26.68, 140.5, 140.6, 140.7, 140.34,
140.81, 140.84, 501.1100, 501.1106, 501.1173 по КК
на с. Царацово, община „Марица“. Проектът се
намира в сградата на Община „Марица“, гр. Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407, и може да бъде
разгледан от заинтересованите лица. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
261
40. – Община Севлиево на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
помощен план и план на новообразуваните имоти
на земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ,
в местност Севлиевски лозя, местност Каша, землище на гр. Севлиево, и в землището на с. Буря,
община Севлиево, които са изложени в сградата
на общината. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
240
51. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Външно ел.
захранване на ПИ 40124.134.219“, в зона по § 4 от
ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол, с
трасе и сервитут в обхват на части от поземлени
имоти 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.28 и
40124.134.63, землище с. Крушевец. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от 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.
238
52. – Община гр. Созопол, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Външно ел.
захранване на ПИ 40124.134.95“, в зона по § 4 от
ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол,
с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти 40124.134.79 и 40124.134.94, землище
с. Крушевец. Проектът се намира в сградата на
Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от
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.
239
54. – Община Ябланица на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Подмяна на преносен (магистрален) газопровод
в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ
Батулци – КВ Калугерово“. Проектът е изложен
в стая № 106 в Община Ябланица. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ябланица.
241
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1. – Община с. Братя Даскалови, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че са изработени проекти за ПУП – ПР (план за
регулация) и ПУР (план за улична регулация) за
обхвата на кв. 39, 32 и 40 по плана на с. Партизанин,
община Братя Даскалови, област Стара Загора,
след съгласие на Общинския съвет – с. Братя
Даскалови, с Решение № 507 от 29.11.2018 г. Проектите се намират в дирекция „УТИСПП“ при
Община Братя Даскалови. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проектите в дирекция
„УТИСПП“ на Община Братя Даскалови и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
276
56. – Община с. Ковачевци, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ
за имоти в землищата на с. Ковачевци – м. Леви
дол, с. Косача – м. Дръжкарска, Поляна и Тютюнджия, с. Егълница – м. Шамако и Чифлико,
община Ковачевци, област Перник. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ писмени искания и
възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2
от ППЗСПЗЗ помощен план и план на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация
могат да се подават от заинтересованите лица до
кмета на община Ковачевци в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Възложител на плановете е областният управител на област Перник. Плановете са
изложени за разглеждане в сградата на Община
Ковачевци, ет. 2, стая № 10.
162
1. – Община с. Мирково, Софийска област,
отдел „Устройство на територията“, съобщава
на заинтересованите, че на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) за „Уличен водопровод за ПИ с
идентификатор 48324.12.99“, с. Мирково, местност
Ортова (Сандов хан) в землището на с. Мирково,
с ЕКАТТЕ 48324, община Мирково, Софийска
област. Проектите се намират в общинската
администрация – с. Мирково, стая № 10 (отдел
„Устройство на територията“). На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания в
общинската администрация – с. Мирково.
260

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против т. 1.15, 1.16, 1.18 и
1.19 от раздел VII от Тарифата към Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Симитли, е образувано адм. дело № 1015/2018 г.
по описа на Административния съд – Благоевград, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.02.2019 г. от 11 ч.
373
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, на чл. 5, ал. 1 и чл. 26, т. 1
в частта относно „български“ oт Наредбата за
условията и реда за управление и разпореждане
с общински жилища, приета с Решение № 168,
взето на дванадесетото заседание на Общинския
съвет – гр. Kapнобат, на 6.10.2005 г. (изм. с Решение
№ 152 от 2016 г.). По жалбата е образувано адм. дело
№ 3416/2018 г., насрочено за 21.02.2019 г. от 10,20 ч.
230
А дминистративният съд – Варна, Х Х V ІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 3484/2018 г. по протест вх. № 21863 от 18.12.2018 г.
на Росица Тонева – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, против разпоредбата на чл. 5,
ал. 1 (в частта на „българските“) от Наредбата
за настаняване под наем на граждани с доказани
жилищни нужди и продажба на общински жилища
на техните наематели и на други лица, приета с
Решение № 283 от протокол № 18 от 11.04.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Долни чифлик. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като страни по адм. д.
№ 3484/2018 г. в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Производството по адм. д. № 3484/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна, е
насрочено за 28.02.2019 г. от 14,30 ч.
128
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава за направено оспорване по протест на
прокурор в Окръжната прокуратура – Варна, на
основание чл. 145, ал. 1 и 3, чл. 146, т. 3, чл. 147,
ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК срещу
чл. 4, ал. 1 – само в частта „български“, чл. 20,
ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 10 и 11 от Наредба № 11 за условията и реда за установяване
жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни
имоти в община Провадия, област Варна, и е
образувано адм. д. № 3551/2018 г. по описа на
Административния съд – Варна, V състав.
272
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против Наредбата
за осигуряване и поддържане на обществения
ред в община Лясковец, приета с Решение № 42
по протокол № 6 от 27.01.2000 г. на Общинския
съвет – гр. Лясковец, впоследствие многократно
изменяна и допълвана, с искане за отмяната
є като незаконосъобразна поради приемането
є при съществени процесуални нарушения, а
разпоредбите на чл. 11, ал. 1, ал. 5, изр. второ,
ал. 6, 7, 9, чл. 12, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от наредбата – и поради противоречие с нормативни разпоредби от по-висок ранг. Образувано е адм. д.
№ 924/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 22.02.2019 г. от 10,30 ч.
149
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от заместник окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Велико Търново, против
Наредбата за реда и условията за установяване
на жилищни нужди, настаняване и продажба
на общински жилища, приета с Решение № 530
от 9.05.2005 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, изцяло и алтернативно за отмяна
на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, чл. 46, ал. 1,
т. 1 и чл. 58 – 61 от нея. Образувано е адм. д.
№ 20/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 15.02.2019 г. от 9,30 ч.
298
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на окръжен прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища, приета
с Решение № 251 от 24.02.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Лясковец, както и възможността заинтересованите лица да се присъединят към оспорването, за което е образувано адм. д. № 9/2019 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
22.03.2019 г. от 9,30 ч.
299
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което е протестирана
Наредба № 8 за реда и условията за управление
и разпореждане с общински жилищни имоти в
Община Оряхово, по което е образувано адм. д.
№ 16/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Враца, насрочено за 26.03.2019 г. от 10,30 ч.
268
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил от Милчо Генжов – прокурор в
Окръжната прокуратура – Габрово, допълнителен протест против чл. 4, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди на гражданите, настаняване
под наем и разпореждане с общински жилища
на Община Дряново, приета с Решение № 248 от
27.02.2017 г., изм. с Решение № 311 от 28.07.2017 г.,
изм. с Решение № 428 от 28.03.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Дряново, по което е образувано адм. д.
№ 336/2018 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 20.03.2019 г. от 10,30 ч.
300
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 654/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 15, ал. 2 в частта
относно „.... за което гражданите заплащат режийни разноски в размер 2 на сто от стойността
на имота“; чл. 30 и чл. 45, ал. 5 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни-
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те нужди за настаняване под наем в общински
жилища на Община Якимово, приета с Решение № 218 от протокол № 25 от 27.07.2005 г. на
Общинския съвет – с. Якимово. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна –  прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинск и ят съвет – с. Як имово,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 654/2018 г. е насрочено
за 22.02.2019 г. от 10 ч.
301
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 638/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 25, ал. 2, т. 1 в частта
относно ,,български“, чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 35,
ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на общински жилища на Община
Медковец, приета с Решение № 33 от протокол
№ 5 от 23.02.2012 г. на Общинския съвет – с. Медковец. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – с. Медковец, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 638/2018 г. е насрочено
за 22.02.2019 г. от 10 ч.
125
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е образувано адм.д. № 645/2018 г. по протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
срещу чл. 10, ал. 1 в частта относно ,,български“,
чл. 35, ал. 2 в частта относно ,,български“, чл. 40,
ал. 1, т. 1, предл. първо и чл. 39 от Наредбата за реда
и условията за установяване на жилищни нужди,
настаняване и продажба на общински жилища на
Община Лом, приета с Решение № 142 от протокол
№ 9 от 20.04.2012 г., изм. и доп. с Решение № 188 от
протокол № 13 от 28.06.2012 г. и с Решение № 340
от протокол № 40 от 23.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Лом. Конституирани страни по делото
са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Лом, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 645/2018 г. е насрочено
за 22.02.2019 г. от 10 ч.
126
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпила жалба на
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, с ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление София, район „Кремиковци“, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3,
представлявано от Юрий Василевич Сидоров,
подадена чрез адв. Дацев – САК, против чл. 38,
ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Ракитово в частта
є относно въведеното изискване (ограничение)
за притежаване на съответно разрешително по
чл. 47 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по събиране
на ИУМПС на територията на общината. По
жалбата е образувано адм. д. № 27 по описа на
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Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.,
което е насрочено за разглеждане в о. с. з. на
20.02.2019 г. от 10 ч.
271
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване по протест на Окръжната
прокуратура – Перник, срещу Наредба № 1 за
опазване на обществения ред на територията на
община Ковачевци, приета с Решение № 25 на
Общинския съвет – гр. Ковачевци, с протокол № 19
от 28.02.2008 г. Образувано е адм. д. № 3/2019 г.
по описа на Административния съд – Перник.
147
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 27, ал. 2, т. 1
в частта „български“ от Наредба № 9 за реда и
условията за установяване на жилищни нужди,
за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община
Левски, приета с Решение № 296 от 14.04.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Левски, по който е
образувано адм. д. № 1128/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
232
Административният съд – Пловдив, ХХІХ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу
чл. 5, ал. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 40, т. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на гражданите, настаняване
и продажба на общински жилища на Община Карлово, приета с Решение № 174, взето с
протокол № 10 от 12.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Карлово, изменена и допълнена с
Решение № 894 на Общинския съвет – гр. Карлово, взето с протокол № 23 от 25.04.2013 г.,
изменена и допълнена с Решение № 402, взето
с протокол № 14 от 27.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Карлово, по което е образувано адм. д.
№ 3829/2018 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
233
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 3916 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, VІІ
състав, по протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Пловдив, против чл. 5, ал. 1, чл. 38,
ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 за
реда и управление, ползване и разпореждане с
общински жилищни имоти на Община Садово.
234
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че от Окръжната прокуратура – Пловдив, е постъпило
оспорване на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди на граждани, управление и разпореждане
с общински жилищни имоти на територията на
община Първомай, по което е образувано адм.д.
№ 3826/2018 г. по описа на Административния
съд – Пловдив, със страни: оспорващ: Окръжната
прокуратура – Пловдив; ответник – Общинският
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съвет – гр. Първомай. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
25.02.2019 г. от 9 ч.
235
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 39 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 12, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища на Община
Калояново, приета с Решение на Общинския
съвет – с. Калояново.
302
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от прокурор
в Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 за
общинските жилища на Община Борово, издадена
от Общинския съвет – гр. Борово. Въз основа на
протеста е образувано адм. д. № 592/2018 г. по
описа на Административния съд – Русе, VІІ състав, насрочено за 13.02.2019 г. от 10,30 ч. (ІІ зала).
Оспорваща страна по делото е прокурор от
ОП – Русе, с адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
266
Административният съд – Русе, V състав,
призовава Васил Петров Петров, Мария Петкова
Сяколова, Елко Зигмунд Хазан, Юлиан Елков
Хазан, Красимир Стоянов Вангелов, Надина
Петрова Радева, Борис Великов Кърджиев, Тодор
Великов Кърджиев и Тома Динков Томов, всички
с неизвестен адрес в Република България, да се
явят в съда на 14.02.2019 г. в 10 ч. като заинтересовани страни по адм. д. № 74/2018 г., заведено по
жалба на ЕТ „Асен Стоянов – Галина Стоянова“,
„Хидра интернешънъл“ – ЕАД, „Нимек“ – ООД,
срещу Заповед № ДК-10-СЦР-1 от 26.01.2018 г. на
началника на РДНСК – СЦР.
379
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Силистра, на
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,
приета с Решение № 208 по протокол № 17 от
15.11.2005 г. на Общинския съвет – гр. Дулово, по
което е образувано адм. д. № 1/2019 г. по описа
на Административния съд – Силистра.
303
Административният съд – София-град, на
основание чл. 182, ал. 2 от АПК съобщава, че
е постъпила жалба от Паско Тошев Запрянов
чрез адв. Бойчо Бойчев от АК – Хасково, за
обявяване на нищожността на т. 1 от част 2 към
приложение № 3 от Правилата за обслужване на
потребители на Национална библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“, утвърдени със Заповед № РД15-48 от 27.04.2018 г. на директора на НБ „Св. св.
Кирил и Методий“, по което е образувано адм.д.
№ 5633/2018 г. по описа на Административния
съд – София-град, насрочено за 26.02.2019 г. от
13,30 ч. Уведомява лицата, които имат правен
интерес, че могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с
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административния орган в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“,
като подадат заявление до съда с приложени към
него преписи за другите страни в производството.
304
Административният съд – София-град, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от „Ваклин груп“ – ООД, чрез
управителя Александър Ваклин, с която се оспорва
чл. 3, т. 7 от Наредбата за обществения ред на
територията на Столичната община, приета с Решение № 676 от 27.09.2018 г. по протокол № 61, т. 3
от дневния ред по доклад № СОА17-ВК66-6552/13
от 26.07.2018 г. от Столичния общински съвет,
по която е образувано адм. д. № 12193/2018 г. по
описа на Административния съд – София-град,
V тричленен състав, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 1.03.2019 г. от 14,30 ч.
227
Административният съд – София-град, на основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба срещу Решение № 544 по протокол № 58 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет (ДВ,
бр. 71 от 28.08.2018 г.) за одобряване на проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване на м. Дружба 2 – ІІ част,
район „Искър“, в граници: бул. Копенхаген, ул.
Обиколна, бул. Крайречен, бул. Проф. Цветан
Лазаров, в частта на плана за улична регулация
о.т. 355 до о.т. 9 при кв. 8, където попада ПИ с
ид. № 68134.1505.1337, по което е образувано адм.
дело № 12754/2018 г. по описа на Административния съд – София-град, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 4.04.2019 г. от
14,30 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
228
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – София, против
Наредбата за преместваемите обекти и елементи на територията на община Златица, приета с
решение на Общинския съвет – гр. Златица, по
което е образувано адм. д. № 17/2019 г. Делото
е насрочено в открито съдебно заседание на
3.04.2019 г. от 10 ч.
275
Административният съд – София област, десети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – София, против
Наредбата за упражняване правата на Община
Годеч върху общинската част от капитала на
търговските дружества, приета с Решение № 20
по протокол № 7 от 31.05.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Годеч, по което е образувано адм. д.
№ 50/2019 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 6.03.2019 г. от 10 ч.
289
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 41/2019 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
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13.03.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 16, ал. 2 в частта „за което гражданите
заплащат режийни разноски в размер от 0,5 на
сто от стойността на имота“, чл. 29, чл. 39, ал. 1,
т. 1 и чл. 41, ал. 5 от Наредба № 16 за условията
и реда за установяване на жилищни нужди за
настаняване под наем и продажба на общински
жилища, собственост на Община Етрополе, приета
от Общинския съвет – гр. Етрополе.
305
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Търговище, против
чл. 6, ал. 2, чл. 6а, чл. 7, ал. 1, чл. 30, ал. 7 и 8
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на общински жилища, собственост
на Община Търговище, приета с Решение № 2
по протокол № 16 от 15.02.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище. По протеста е образувано
адм. д. № 212/2018 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският
съвет – гр. Търговище. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
12.02.2019 г. от 10 ч.
270
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
с който се оспорват чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1,
т. 1 и чл. 37, ал. 4 от Наредба № 13 за реда и
условията за отдаване под наем и продажбата
на общински жилища на Община Любимец, е
образувано адм. дело № 1303/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.02.2019 г. от 10,10 ч.
109
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 11 от Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред на
територията на община Стамболово, по който
е образувано адм. дело № 1/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
6.03.2019 г. от 10 ч.
217
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, с който се оспорва разпоредбата на чл. 28, ал. 1 в частта „не по-дълъг от
една година“, чл. 29, чл. 39, ал. 5, чл. 23, ал. 7 и
чл. 51 в частта „или от определени от него лица“
от Наредба № 7 за условията и реда за управление
и разпореждане с общинския жилищен фонд на
Община Маджарово, приета с Решение № 193 от
15.04.2005 г. на Общинския съвет – гр. Маджарово, е образувано адм. д. № 3/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
6.03.2019 г. от 10 ч.
369
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Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 7, ал. 3,
чл. 15, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 и 3
от Наредбата за условията и реда за управление
и разпореждане с общински жилищни имоти в
Община Каспичан, приета с Решение № 193 по
протокол № 16 от 25.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Каспичан. Въз основа на протеста е
образувано адм. дело № 16/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
11.02.2019 г. от 10 ч.
367
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 5, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем и за продажба
на общински жилища, приета от Общинския
съвет – гр. Върбица. Въз основа на протеста е
образувано адм. дело № 18/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
18.02.2019 г. от 9 ч.
368
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно чл. 188
от АПК, съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 7, ал. 3, чл. 15, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 1
и чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и
реда за управление и разпореждане с общински
жилищни имоти в Община Смядово, приета от
Общинския съвет – гр. Смядово. Въз основа на
протеста е образувано адм. д. № 6/2019 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 18.02.2019 г. от 9 ч.
269
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 35, ал. 5 и
чл. 37, ал. 2 в частта „от оправомощени от него
лица“, двете от Наредбата за условията и реда
за установяване на жилищни нужди, управление
и разпореждане с общински жилища, приета от
Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, по което
е образувано адм. д. № 11/2019 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
28.02.2019 г.
267
Бургаският районен съд, ХХ граждански състав, призовава Анна Каролина Чихош, без регист
риран постоянен и настоящ адрес в Република
България, в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда, гражданско отделение, на адрес Бургас,
ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата,
за да получи препис от исковата молба, подадена
от Жан-Люк Марк Ламуш, в която са предявени
искове за осъждането на ответницата да заплати
сумата 7000 евро обезщетение за вреди, причинени
виновно от незаконно разпореждане с автомобил, лична собственост на ищеца, евентуално за
осъждането на ответницата да заплати сумата
5000 евро обезщетение за вреди, причинени
от незаконно разпореждане с автомобил, обща
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собственост на страните. По посочената искова
молба е образувано гр.д. № 543/2018 г. по описа
на БРС, по което Анна Каролина Чихош е ответница. В случай че ответницата не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
273
К юстен ди лск и ят районен съд п ризовава
Белайет Сафаз Уддин, роден на 8.06.1981 г. в
Бангладеш, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина,
като ответник по гр.д. № 2422 по описа на съда
за 2018 г., образувано по предявени от Галина
Милчова Борисова с адрес: К юстендил, ул.
Любимец № 40, брачен иск с правно основание
чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс и небрачен иск
с правно основание чл. 53 от Семейния кодекс,
в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на Кюстендилския районен
съд, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията към нея за отговор по чл. 131 от
Гражданския процесуален кодекс. Ако въпреки
публикацията Белайет Сафаз Уддин не се яви в
съда, за да получи преписи от исковата молба
и приложенията към нея, съдът ще му назначи
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
от Гражданския процесуален кодекс.
129
Ломският районен съд, гр. колегия, съобщава на
ответника Шпетим Сали Нежа, роден на 4.04.1979 г.,
гражданин на Албания, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ в гражданско
деловодство на Ломския районен съд, пл. Свобода
№ 8, за да посочи адрес в Република България,
на който да бъде призован и да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, ведно
с разпореждане по гр.д. № 2164/2018 г. по описа
на съда, заведено от Петрана Петрова Нежа от
гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана,
за развод – по чл. 49, ал. 1 СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, и не посочи съдебен адрес, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
123
Нов оз а г ор ск и я т р а йонен с ъд , I с ъ с т а в,
призовава Томас Йоаким Лиатис, гражданин
на Република Гърция, роден на 25.05.1974 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на съда, гражданско отделение, на
адрес: гр. Нова Загора, ул. Проф. М. Балкански
№ 60, стая № 9, за да получи препис от исковата
молба с приложения, подадена от Таня Тодорова
Лиатис с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК,
по която е образувано гр. д. № 1787/2018 г. по
описа на НЗРС и по която той е ответник. В
случай че ответникът не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
380
Плевенският районен съд, единадесети граждански състав, съобщава на Ларио Ловрич, роден
на 13.08.1971 г. в Република Хърватия, без постоянен и настоящ адрес в Република България, с
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неизвестен адрес в чужбина, че по искова молба
с правно основание чл. 127а, ал. 2 от СК от Петя
Иванова Денчева е образувано гр.д. № 9232/2018 г.
по описа на Плевенския районен съд и в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Плевенския районен съд за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея
за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
381
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав,
призовава Теодорус Антониус Матюс Роойаккерс, граж данин на Кралство Нидерландия,
роден на 10.09.1956 г. в Кюрасао, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда, за да получи съответен
препис от исковата молба и приложенията към
нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД,
съдържаща искове за осъждане на ответника да
заплати сума, представляваща стойността на
незаплатена топлинна енергия и законна лихва за забава върху нея, които вземания са във
връзка предоставена от ищеца топлинна енергия
в топлоснабден имот, намиращ се в София, ул.
Д-р Любен Русев № 6, по която искова молба е
образувано гр.д. № 5702/2015 г. по описа на СРС,
ІІ ГО, 63 състав. Предупреждава призоваваното
лице, че ако въпреки публикацията не се яви
в съда в посочения срок, ще му бъде назначен
особен представител.
121
Софийският районен съд, І гр. отделение,
34 състав, по гр.д. № 68967/2015 г. призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Феликс Зисман, гражданин на Израел,
роден на 21.11.1948 г. в гр. Санкт Петербург, Руска
федерация, с паспорт № 14149345, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, І гр. отделение,
34 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от исковата молба и приложенията, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
122
Софийският районен съд, ІI ГО, 63 състав,
призовава Татяна Андреева, родена на 2.02.1955 г.,
гражданка на Федерална република Германия, без
адресна регистрация в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
в деловодството на съда, за да получи съответен
препис от решение от 9.09.2015 г., постановено
по гр.д. № 61120/2014 г. по описа на СРС, ІІ ГО,
63 състав, по искова молба, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД (съдържаща искове за
осъждане на ответника Андрей Михайлов Андреев
да заплати сума, представляваща стойността на
незаплатена топлинна енергия и законна лихва
за забава върху нея, които вземания са във връзка предоставена от ищеца топлинна енергия в
топлоснабден имот, намиращ се в София, ж.к.
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Младост 4, бл. 413, вх. Б, ап. 27), срещу което
решение може да депозира въззивна жалба в
2-седмичен срок от получаването на препис от
решението. Предупреждава призоваваното лице,
че ако въпреки публикацията не се яви в съда
в посочения срок, ще му бъде назначен особен
представител, чрез който ще бъде връчен препис
от решението. Разпореждането не подлежи на
обжалване.
306
Софийският районен съд, 148 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ Галанос
Матеос Георгиос с адрес в България: София,
ул. Симеоновско шосе № 104Б, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 148 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, за да получи препис от исковата
молба и приложенията по гр.д. № 29992/2017 г.,
подадена от „Овергаз мрежи“ – АД, както и да
подаде писмен отговор. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
307
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 256/2018 г. по предявено на 2.10.2018 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров срещу Румен Игнатов Ангелов
с постоянен адрес: гр. Завет, община Завет, област
Разград, ул. Люлин № 14, и Фахрие Хюсеин Ибрям с постоянен адрес: гр. Завет, община Завет,
област Разград, ул. Люлин № 14, за отнемане в
полза на държавата имущество на обща стойност
127 428,86 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Румен Игнатов Ангелов:
– сумата в размер 43 622,59 лв., представляваща получени суми от трети лица съгласно Присъда № 6/13.02.2018 г., влязла в законна сила на
1.03.2018 г., на Окръжния съд – Разград;
– лек автомобил „Рено Еспейс“ с peг. № РР
9338 АМ, дата на първа регистрация 19.07.1991 г.,
№ на рама VF8J636150R115212, № на двигател
J7R3768F362728, придобит на 4.03.2010 г., с пазарна
стойност към настоящия момент – 300 лв.;
– лек автомобил „Фиат Пунто“ с peг. № РР
0543 АР, дата на първа регистрация 5.08.1996 г.,
№ на рама ZFA17600002381506, № на двигател
176В20006922696, придобит на 19.03.2011 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 300 лв.;
– лек автомобил „Рено Еспейс“ с peг. № РР
1894 АТ, дата на първа регистрация 4.11.2003 г.,
№ на рама V F1J K0H A629720651, № на д вигател G9TJ742C037401, придобит от внос на
12.03.2011 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
– сумата в размер 4916,30 лв., представляваща
извършени вноски след 26.09.2008 г. по разплащателна сметка № 15156655, открита на 20.02.2008 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 627,95 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка № 15156655, открита на 20.02.2008 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
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– сумата в размер 40 лв., постъпила по разплащателна сметка № 15156655, открита на 20.02.2008 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез трансфер от сметка
№ 15173844, по която сумата е от извършена вноска
след 26.09.2008 г.;
– сумата в размер 10 700 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG91 СЕСВ 9790 10G3 5527 00, открита
на 28.01.2016 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Фахрие Хюсеин Ибрям:
– сумата в размер 50 305,53 лв., представляваща
извършени вноски след 26.09.2008 г. по спестовен
влог № 15486784, открит на 21.04.2008 г. и закрит
на 1.09.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
срочен депозит № 18403654, открит на 22.04.2010 г.
и закрит на 9.08.2010 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
срочен депозит № 18553341, открит на 10.06.2010 г.
и закрит на 13.08.2010 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 1300 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
срочен депозит № 18560444, открит на 14.06.2010 г.
и закрит на 16.08.2010 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 5843,02 лв., представляваща
извършени вноски по срочен депозит № 18572808,
открит на 17.06.2010 г. и закрит на 20.08.2010 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 2,27 лв., представляваща
платени лихви по срочен депозит № 18572808,
открит на 17.06.2010 г. и закрит на 20.08.2010 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
извършени вноски по срочен депозит № 25014180,
открит на 12.01.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 1961,20 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG98 СЕСВ 9790 1028 8166 00, открита
на 27.02.2004 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в размер 10 лв., представляваща
извършени вноски по банкова сметка в левове
№ 800231011358430, открита на 16.04.2010 г. и
закрита на 5.07.2013 г. в „Обединена българска
банка“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.04.2019 г. от 9,30 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 в „Държавен вестник“.
44
Русенският окръжен съд в закрито заседание с
определение от 28.11.2018 г. обявява, че в съда на
18.10.2018 г. по мотивирано искане с вх. № 10958
от 17.10.2018 г. от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров срещу Борислав Кръстев Иванов и Мария Александрова Иванова, и двамата
от Русе, е образувано гр.д. № 698/2018 г. относно
отнемане в полза на държавата на имущество на
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стойност 930 112,39 лв. на основание чл. 74, ал. 1
от ЗОПДНПИ. Иска се отнемане в полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Борислав Кръстев Иванов
и Мария Александрова Иванова:
– Лек автомобил марка „Сеат“, модел „Ибиза“,
рег. № Р7700АР, № VSSZZZ6JZ9R093933 на рама,
№ BZG174398 на двигател, година на производство
2008 г., дата на първа регистрация 28.05.2009 г.,
придобит от Борислав Кръстев Иванов с договор
от 29.11.2011 г. Пазарната стойност към настоящия
момент е 8600 лв.
– Лек а в т омо би л м арк а „Ф о л кс в а г ен “,
м о д е л „Т у р а н “, p e г. № Р 2 6 62 В А , р а м а
№ WVGZZZ1TZ5W110070, № BKD380707 на двигател, дата на първа регистрация 20.01.2005 г.,
придобит от Борислав Кръстев Иванов с договор
от 23.10.2013 г. Пазарната стойност към настоящия
момент е 7850 лв.
– Лекотоварен автомобил марка „Фолксваген“, модел „Кади“, peг. № Р9977ВМ, рама
№ WVGZZZ2KZ5X049127, № BKJ039791 на двигател, дата на първа регистрация 12.01.2005 г.,
придобит от Борислав Кръстев Иванов с договор
от 19.03.2014 г. Пазарната стойност към настоящия
момент е 7750 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Борислав Кръстев Иванов:
– Сумата 635 400 лв., представляваща направени от лицето лични вноски, върнати от търговско
дружество „Олд Трейд“ – ООД.
– Сумата 3618,27 лв., получена от трети лица
през 2011 г. и 2012 г. по разплащателна сметка в
евро IBAN BG 88CREX92601415501800 по системата за бързи плащания „Юнистрийм“, открита в
„Токуда банк“ – АД, с титуляр Борислав Кръстев
Иванов.
– Сумата 52 036,25 евро, или 101 774,05 лв.,
внесена на каса през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
по разплащателна сметка в евро IBA N BG
55FINV915010EUROFP83, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Борислав
Кръстев Иванов.
– Сумата 1277,14 евро, или 2497,88 лв., представляваща прехвърлени суми от сметка IBAN
BG 40FINV915010BGN0FUE0 по разплащателна
сметка в левове IBAN BG 55FINV915010EIJROFP83,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Борислав Кръстев Иванов.
– Сумата 40 425,90 лв., внесена на каса в периода 2008 – 2016 г. по разплащателна сметка в
левове IBAN BG 54FINV915010BGN0G3QB, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Борислав Кръстев Иванов.
– Сумата 288,45 лв., получена от трети лица
по разплащателна сметка в левове IBAN BG
54FINV915010BGN0G3QB, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Борислав
Кръстев Иванов.
– Сумата 25 755,40 лв., получена от трети
лица по разплащателна сметка в левове IBAN
BG 40FINV915010BGN0FUE0, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Борислав
Кръстев Иванов.
– Сумата 22 451 лв., внесена на каса в периода
2009 – 2014 г. по разплащателна сметка в левове
IBAN BG 40FINV915010BGN0FUE0, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Борислав Кръстев Иванов.

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и с чл. 62 (отм.) от ЗОПДНПИ от Борислав Кръстев
Иванов и Мария Александрова Иванова:
– Сумата 52 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „Q7“, рег. № Р8118ВВ,
рама № WAUZZZ4L67D067109, № BUG040266 на
двигател, отчужден на 13.11.2013 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Мария Александрова
Иванова:
– Сумата 1900 евро, или 3716,08 лв., получена
от трети лица по разплащателна сметка в евро
IBAN BG 71FINV915010EUROFP86, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Мария Александрова Иванова.
– Сумата 17 985,36 лв., внесена на каса в периода 2009 – 2015 г. по разплащателна сметка в
левове IBAN BG 47FINV915010BGN0NHIJ, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Мария Александрова Иванова.
Делото е насрочено за 9.05.2019 г. от 13,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
1
Русенският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гражданско дело № 699/2018 г. по искова молба
с вх. № 10965/17.10.2018 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Стефан
Иванов Вълчев с постоянен адрес: Русе, ул. Пет
рич № 3, Милена Георгиева Вълчева с постоянен
адрес: Русе, ул. Петрич № 3, и Иван Стефанов
Вълчев с постоянен адрес: Русе, ул. Петрич № 3,
с което на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и
Решение № 831 от 12.10.2018 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество на стойност 215 031,10 лв.,
както следва:
На основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Стефан Иванов
Вълчев и Милена Георгиева Вълчева:
– Сумата в размер 14 500 лв., представляваща паричната равностойност на продадената
1/2 ид.ч. от недвижими имот – 100/511 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 63427.2.2439 по
кадастралната карта на гр. Русе, с адрес: Русе,
ул. Лозенград № 6, с площ 447 кв. м, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), със
стар идентификатор: кв. 799, парцел: I-2439, заедно
със сгради, които попадат върху имота: 1. сграда
63427.2.2439.1, със застроена площ 46 кв. м, брой
етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за
обитаване; 2. сграда 63427.2.2439.2, със застроена
площ 7 кв. м, брой етажи 1.
– Сумата в размер 11 145 лв., представляваща
паричната равностойност на продадената 1/2 ид.ч.
от учреденото право на строеж за изграждане
на едноетажна жилищна сграда, съдържаща
жилищен етаж с входно антре, дневна – столова,
кухня, спалня, баня, тоалетна и стоманобетоново
стълбище, със застроена площ 82,98 кв. м, избено помещение, разположено под целия втори
етаж, и таванско такова, с разгъната застроена
площ на сградата 248,94 кв. м, учредено с дого-

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

вор № 1382/19.07.2011 г. за учредяване право на
строеж върху общинска земя, вписан в Службата
по вписванията – Русе, под № 101, том 22, вх. pег.
№ 9039/25.07.2011 г., върху съсобствения на Община Русе и Ангел Стефанов Петров поземлен имот
с идентификатор 63427.2.2439 по кадастралната
карта на гр. Русе, с адрес: Русе, ул. Лозенград
№ 6, с площ 447 кв. м, със стар идентификатор:
кв. 799, парцел: I-2439, при съседи: 63427.2.2440,
63427.2.2441, 63427.2.2436, 63427.2.2437, 63427.2.2273,
63427.2.2438.
– Сумата в размер 11 500 лв., представляваща
паричната равностойност на 1/2 ид.ч. от разпоредения недвижими имот – дворно място 290 кв. м,
намиращо се в Русе, по ул. Петрич № 3, съгласно
нот. акт № 131, том XIX, дело № 6823/1975 г.
на русенск и нотариус, а по нот. акт № 193,
том VIII, pег. № 11354, дело № 1287/2003 г. на
русенски нотариус, с площ 273 кв. м, намиращо
се в Русе, ул. Петрич № 3, образуващо имот
планоснимачен номер 3 в кв. 405 по плана на
града, заедно с построените в него две жилищни
сгради, клозет и баня, при съседи: имот № 4412
на Атанас Йорданов Милев, имот № 4411 на Жан
Иванов Стоименов и Йордан Иванов Стоименов, имот № 4414 на Румен Димитров Върбанов
и Валентин Димитров Върбанов, имот № 4416
на Босила Петрова Димитрова, който имот е
описан съгласно нотариален акт № 49, том II,
pег. № 5694, дело № 199/2010 г. на русенски нотариус, а съгласно скица № 1268/11.02.2011 г. на
СГКК – Русе, същото представлява поземлен имот
с идентификатор 63427.2.4413 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, с адрес: Русе,
п.к. 7000, ул. Петрич № 3, с площ 263 кв. м,
стар идентификатор № 4413, кв. 405, при съседи:
63427.2.4708, 63427.2.4416, 63427.2.4415, 63427.2.4411,
63427.2.4410; с построените в него: 1. сграда
63427.2.4413.1, застроена площ 52 кв. м, брой етажи
1, предназначение: друг вид сграда за обитаване;
2. сграда 63427.2.4413.2, застроена площ 31 кв. м,
брой етажи 1; 3. сграда 63427.2.4413.3, застроена
площ 3 кв. м, брой етажи 1.
– Сумата в размер 64 100 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимите имоти
при дарението, а именно: дворно място, с площ
332 кв. м, представляващо урегулиран поземлен
имот № VI-4685 в квартал 749 по ПУР и ПР на
ж.к. Родина – 1 и 2 на Русе, одобрен със заповеди № 2860, 2881 от 17.05.2002 г. на Община
Русе, намиращо се в Русе, община Русе, област
Русе, ул. Лисец № 44, при граници за дворното
място: изток – ул. Лисец, юг – УПИ № VII-2708,
запад – УПИ № XVI-2706 и УПИ № XVII-4215,
и север – УПИ № V-2705, заедно с втори етаж
от построената в дворното място двуетажна
жилищна сграда със застроена площ на етажа
108 кв. м, ведно с изба със застроена площ
46 кв. м, намираща се в северната част на
сградата откъм УПИ № V-2705, при граници за
избата: от запад, север и изток – дворно място,
от юг – маза на наследниците на Николина
Илиева Здравкова, с отделен вход и стълбище за
етажа и мазата от северната част на сградата и
ведно с 5/10 идеални части от общите части на
сградата и цялата едноетажна жилищна сграда с
площ 46 кв. м, намираща се в западната част на
същото дворно място с граници за тази жилищна
сграда: от изток и север – дворното място, от
запад – УПИ № XVI-2706, и от юг – УПИ № VII2708, който имот е описан съгласно нотариален
акт, а съгласно скица № 1115/9.02.2011 г. на
СГКК – Русе, същото представлява поземлен
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имот с идентификатор 63427.5.541 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес:
Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Лисец № 44, с площ
334 кв. м, стар идентификатор парцел VI-4685,
квартал 740, при съседи: 63427.5.555, 63427.5.554,
63427.5.542, 63427.5.560, 63427.5.540, 63427.5.556,
заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.541.1.2 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, с адрес на имота:
Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Лисец № 44, на втория
етаж на сграда с идентификатор 63427.5.541.1,
със застроена площ 103 кв. м, брой етажи 2, с
предназначение: жилищна сграда – еднофамилна,
разположена в поземления имот, описан по-горе,
с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ по документ: 108 кв. м,
брой нива на обекта: 1, с прилежащи части: изба
с площ 46 кв. м, заедно с 5/10 идеални части
от сградата, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:
63427.5.541.1.1, над обекта: няма, заедно с две
ателиета за творческа дейност, намиращи се в
подпокривното пространство на двуетажната
жилищна сграда, първото ателие представлява
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
63427.5.541.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на имота: Русе,
ул. Лисец № 44, на трети етаж, в сграда № 1,
разположена в гореописания поземлен имот, с
площ по документ: 32,87 кв. м, със съответните
идеални части от общите части на сградата, брой
нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на етажа: 63427.5.541.1.4, под
обекта: 63427.5.541.2, над обекта: няма, и второто
ателие, представляващо самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 63427.5.541.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с
адрес на имота: Русе, ул. Лисец № 44, на трети
етаж, в сграда № 1, разположена в гореописания поземлен имот, със съответните идеални
части от общите части на сградата, брой нива
на обекта 1, със застроена площ 39,64 кв. м,
при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 63427.5.541.1.3, под обекта: 63427.5.541.2,
над обекта: няма, както и построената в горе
описания поземлен имот сграда с идентификатор
63427.5.541.2, със застроена площ 46 кв. м.
На основание чл. 63, ал. 1 във връзка с чл. 65 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Иван Стефанов
Вълчев:
– Сумата 1400 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот – 222/332 идеални
части от дворно място, намиращо се в Русе,
ул. Лисец № 44, цялото с площ 332 кв. м, с идентификатор 63427.5.541 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-18 от 16.05.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота: Русе, кв.
Родина 1 и 2, ул. Лисец № 44; идеалните части
от дворното място са придобити с нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 85, том 1,
рег. № 2363, дело № 57 от 24.02.2011 г. от Иван
Стефанов Вълчев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Стефан Иванов Вълчев:
– Сумата в размер 1648,98 евро с левова равностойност 3225,12 лв., представляваща превод
от трети лица чрез системата MONEY GRAM,
получена в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 430,80 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка с IBAN
BG94 CRBA 9898 4400 793 499 EUR, открита в
„Алфа Банк“ – АД, а при придобиването є от

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

страна на „Юробанк България“ – АД, сметката
е трансформирана в сметка с IBAN BG96 BPBI
8898 4400 7934 99 EUR.
– Сумата общо в размер 280 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
с IBAN BG75 FINV 9150 10BG N04F CQ BGN,
открита в „ПИБ“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Милена Георгиева Вълчева:
– Сумата в размер 4629,74 евро, равняващи
се на 9055 лв., представляваща вноски на каса
по спестовна сметка с IBAN BG67 CRBA 9898
2030 0845 94 EUR, открита в „Алфа Банк“ – АД,
а при придобиването є от страна на „Юробанк
България“ – АД, сметката е трансформирана в
сметка с IBAN BG69 BPBI 8898 2030.
– Сумата общо в размер 4753,99 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с
IBAN BG77 BPBI 7921 1441 6502 01 EUR, открита
в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в общ размер 1495,51 лв., представляваща преводи от трети лица по разплащателна
сметка с IBAN BG77 BPBI 7921 1441 6502 01 EUR,
открита в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в общ размер 11 400 лв., представляваща преводи от трети лица по разплащателна
сметка с IBAN BG30 UBBS 8002 1430 6174 10 EUR,
открита в „ОББ“ – АД.
– Сумата в общ размер 4438,23 лв., представляваща изтеглени суми на каса от разплащателна
сметка с IBAN BG30 UBBS 8002 1430 6174 10 EUR,
открита в „ОББ“ – АД.
– Сумата в общ размер 77 307,45 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, внесени
по разплащателна сметка с IBAN BG31 UBBS
8002 1431 3540 10 EUR, открита в „ОББ“ – АД.
Делото е насрочено за 5.06.2019 г. от 9,30 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
144
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
уведомява, че има образувано гр. д. № 307/2018 г.
по описа на ЯОС въз основа на постъпило искане
от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ), представлявана от председателя
Пламен Георгиев Димитров, срещу Михаил Тодоров Михайлов с адрес: Ямбол, ул. Въча № 9,
за отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 125 234,70 лв., описано подробно в
исковата молба, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка чл. 62
от ЗПКОНПИ от Михаил Тодоров Михайлов:
– сумата в размер 5100 лв., представляваща
равностойността на 510 дружествени дяла по
10 лв. от капитала на „И Ем Си“ – ЕООД, с
ЕИК 200792565;
– су мата в размер 2 лв., представл яваща
равностойността на 2 дружествени дяла по 1 лв.
от капитала на „Бесттранс – 1“ – ЕООД, с ЕИК
202083032;
– су мата в размер 2 лв., представл яваща
равностойността на 2 дружествени дяла по 1 лв.
от капитала на „Еделвайс – Михаил Михайлов“ – ЕООД, с ЕИК 203090631;
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– сумата в размер 5840 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна банкова сметка с IBAN BG69BPBI7934 10 36545601, открита в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 109 690,70 лв., представляваща преводи от трети лица по разплащателна
банкова сметка с IBAN BG69BPBI7934 10 36545601,
открита в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 4600 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна банкова
сметка с IBAN BG27FINV91501015347431, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Съгласно определение от 14.12.2018 г. по гр. д.
№ 307/2018 г. по описа на Ямболския окръжен
съд съдът определя двумесечен срок считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на иска, като предявят претенциите си
пред Окръжния съд – Ямбол.
Гражданско дело № 307/2018 г. по описа на
Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.05.2019 г.
от 10 ч.
226

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Плувен клуб „София-21“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква извънредно отчетно-изборно общо събрание на членовете на 4.03.2019 г. в 17 ч. в София,
кв. Хладилника, ул. Кишинев № 16б, ет. 1, ап. 1,
офис на адв. Г. Богданов, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
Плувен клуб „София-21“ за 2018 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на Плувен клуб
„София-21“ за 2018 г.; 3. приемане на проектобюджета на Плувен клуб „София-21“ за 2019 г.; 4.
приемане и освобождаване на членове на Плувен
клуб „София-21“; 5. освобождаване от длъжност
и отговорност членовете на управителния съвет;
6. избор на управителен съвет; 7. приемане на
промени в устава на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
333
1. – Съветът на настоятелите на УН към 49 ОУ
„Бенито Хуарес – Надежда“ – София, на основание
протокол № 1 и взето решение на 3.01.2019 г. във
връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съобразно устава на
УН свиква годишно общо събрание на 6.03.2019 г. в
18,30 ч. в сградата на 49 ОУ, ет. 2 – учителска стая,
при следния дневен ред: 1. представяне на съвета
на настоятелите и проверка на присъстващите
членове – сформиране на кворум; 2. приемане
на годишен финансов отчет, годишен доклад за
дейността на УН по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за
2018 г. и освобождаване от отговорност на съвета
на настоятелите; 3. избор на нов управителен съвет;
4. преглед на инициативи, предложения, жалби,
сигнали от членове; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и ще се проведе колкото
и членове да се явят.
291
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по адаптирано колоездене – София“ на
основание чл. 30 от устава във връзка с чл. 26 от
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.03.2019 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в София, ж.к.
Мусагеница, бл. 89, вх. 11, ап. 191, при следния
дневен ред: 1. избиране на нов управителен съвет;
2. промяна на седалището на дейност на сдружението; 3. промяна в начина на свикване на ОС на
сдружението; 4. промяна на устава на сдружението
с оглед направените по-горе промени; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 31, ал. 2 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове и на представляващите ги
лица. Управителният съвет определя резервна дата
за провеждане на общото събрание на 11.04.2019 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, а при липса
на кворум се отлага с един час и ще се проведе
при кворум съобразно присъстващите при вече
обявения дневен ред.
166
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Политологичен център“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с
чл. 10, ал. 2 и 4 от устава по собствена инициатива свиква общо събрание на 17.03.2019 г. в 14 ч.
в София, бул. Александър Стамболийски № 127,
ет. 3, ап. 10, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет; 2. вземане на решение за
приемане на изменения в устава на сдружението; 3. вземане на решение за промяна на адреса
на сдружението; 4. разни. Всеки редовен член
на СНЦ „Политологичен център“ може да бъде
представляван в общото събрание от упълномощен
представител – физическо лице, с писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 5 от устава събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
372
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по хокей НСА“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
20.03.2019 г. в 17 ч. в София, район „Студентски“,
кв. Дървеница, Национална спортна академия
„Васил Левски“, бл. 70, катедра „Футбол и тенис“,
зала „Франц Бекенбауер“, при следния дневен ред:
1. приемане на ГФО за 2018 г. и отчета за дейността
на сдружението за 2018 г.; 2. приемане на нови
членове; 3. прекратяване на членство; 4. избор на
нов управителен съвет с мандат 2019 – 2023 г.; 5.
промени в устава на СНЦ „Клуб по хокей НСА“;
6. приемане на плана за дейността и бюджета на
сдружението за 2019 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
251
322. – Управителят на сдружение „Столичен
браншови пчеларски съюз“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
21.03.2019 г. в 18 ч. в залата на Съюза на запасните
офицери, бул. Хр. Ботев № 48, София, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. доклад на контролния съвет; 3. програма за дейност; 4. приемане на бюджет 2019 г.; 5.
промени в устава. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Събранието е законно, ако присъстват повече
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от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и може да се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
112
323. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските пчелари“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 23.03.2019 г. в 10,30 ч. в залата
на Съюза на запасните офицери, бул. Хр. Ботев
№ 48, София, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на СБП; 2. доклад на контролния съвет на СБП; 3. програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2019 г.; 5. промени в устава
на СБП. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието. Събранието
е законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час и може да се проведе на същото място
и при същия дневен ред.
113
321. – Управителният съвет на сдружение
„Обединен български пчеларски съюз“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 30.03.2019 г. в 10,30 ч. в Съюза на запасните офицери, бул. Хр. Ботев № 48,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет на ОБПС; 2. доклад на
контролния съвет на ОБПС; 3. програма за дейност; 4. приемане на бюджет 2019 г.; 5. промени
в устава на ОБПС. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Събранието е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и може да се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
110
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по кендо“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.05.2019 г. в 11 ч. в
София, ж.к. Лозенец, 122 ОУ „Николай Лилиев“,
физкултурен салон, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.;
2. приемане на бюджет за 2019 г.; 3. приемане на
отчет за дейността на сдружението за 2018 г.; 4.
разглеждане на въпроса за изключване членове
на сдружението; 5. разглеждане на въпроса за
приемане на нови членове на сдружението; 6.
разглеждане на въпроса за промени в устава на
сдружението; 7. разглеждане на въпроси, свързани
с промените в Закона за физическото възпитание
и спорта, и необходимите действия за синхронизиране дейността на федерацията с изискванията
на закона; 8. разни.
262
320. – Управителният съвет на сдружение
Пчеларско дружество „Акация“ – гр. Банкя, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 16.03.2019 г. в 10 ч. в залата на Столична община – район „Банкя“, ул. Цар Симеон
№ 1, гр. Банкя, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. програма за дейност; 4. приемане на
бюджет 2019 г.; 5. промени в устава. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието. Събранието е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и може да се
проведе на същото място и при същия дневен ред.
114
1. – Управителят на сдружение „Наш свят“ –
Варна, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и
устава на сдружението свиква общо събрание на
7.03.2019 г. в 18,30 ч. във Варна, ул. Преспа № 1,
стая 3, при следния дневен ред: 1. избор на нови
членове, промяна в органите на управление и
изменение на устава; 2. промяна на статута на
сдружението от частна в обществена полза; 3.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 4. други въпроси. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден на
същото място и при същия дневен ред в 19,30 ч.
111
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Яхт клуб Кап. Г. Георгиев – Порт
Варна“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква отчетно общо събрание на 17.03.2019 г.
в 10 ч. в „Бар Фар“, адрес: Морска Гара Варна,
сграда „Яхт Клуб“, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС за 2018 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на бюджета на сдружението за 2018 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на УС и КС за изтеклия период;
5. приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.;
6. потвърждаване на нови членове; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
279
1. – Управителният съвет на Варненската
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 21.03.2019 г. в 16 ч. в зала „Перла“ на
хотел „Аква“ при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ВАРХ към 2018 г.; 2. отчет за дейността
на УС на ВАРХ към 2018 г.; 3. отчет за дейността
на КС на ВАРХ към 2018 г.; 4. освобождаване и
избор на нови членове на УС на ВАРХ; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Пълномощниците следва
да представят писмено пълномощно в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно при същия дневен ред.
242
6. – Управителният съвет на Черноморска
регионална лозаро-винарска камара – Варна, на
основание чл. 22, ал. 5 от устава на междупрофесионална организация „Черноморска регионална
лозаро-винарска камара“ – Варна, и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.03.2019 г. в 11 ч. в зала
„Палас прес“ на Двореца на културата и спорта – Варна, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове, възстановяване на членство в
Черноморска регионална лозаро-винарска камара;
2. отчет за дейността за 2018 г.; отчет за приходите
и разходите; обсъждане и приемане на бюджет
за 2019 г.; 3. отчет на контролния съвет на Черноморска регионална лозаро-винарска камара; 4.
избор на членове и председатели на управителния
и контролния съвет; 5. избор на членове и председател на Регионалната дегустационна комисия;
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6. разни. Регистрацията за участие в общото съб
рание на членовете или техните пълномощници
ще се извършва от 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на членовете в офиса на камарата – Варна, ул. Княз Борис І № 115, Дворец
на културата и спорта, зала „Конгресна“, офис 5.
Поканват се всички членове или упълномощени
от тях лица да присъстват на събранието.
250
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Крачка напред“ – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 4.03.2019 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението – Велико Търново,
ул. Велики Преслав № 4, вх. А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението от
учредяването му до момента; проект за решение:
УС предлага на ОС да приеме отчета на УС за
дейността на сдружението от учредяването му до
момента; 2. вземане на решение за промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; проект за решение: УС предлага на ОС да
вземе решение да бъдат променени седалището и
адресът на управление на сдружението от Велико
Търново, ул. Велики Преслав № 4А, ет. 2, ап. 4, на
Велико Търново, ул. Княз Дондуков-Корсаков № 2;
3. вземане на решение за промяна на членовете
на управителния съвет – избор на нови членове;
проект за решение: УС предлага на ОС да бъдат
освободени досегашните членове на УС, като се
прекратят управленските им и представителни
пълномощия и се изберат нови такива с мандат до
21.03.2021 г.; 4. промени в устава на сдружението;
проект за решение: УС предлага на ОС да бъдат
приети предложените изменения на устава. Материалите по дневния ред за събранието се оставят
на разположение на членовете на сдружението
в канцеларията по седалището му. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе
при същия дневен ред, като се счита за законно
независимо от броя на явилите се членове.
224
5. – Управителният съвет на Спортен клуб по
шахмат „Враца“ – Враца, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 23.03.2019 г. в 14 ч. в залата на
адрес: Враца, ул. Зорница № 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Спортен клуб по
шахмат „Враца“ – Враца, през 2018 г.; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. избиране
и освобождаване на членове на управителния
съвет; 4. 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 независимо от броя на присъстващите
членове на клуба.
377
1. – Управителният съвет на сдружение „Стопанска камара – Добрич“ – Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.03.2019 г. в 10 ч. в Първа конферентна зала на
хотел „България“, Добрич, пл. Свобода № 8, етаж
„Мецанин“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. отчет на контрольора; 3.
приемане на насоки за дейността и бюджет за
периода 2019 – 2023 г.; 4. приемане на изменения
и допълнения на устава; 5. избор на управителен
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съвет и контрольор; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
адрес: Добрич, пл. Свобода № 5, ет. 12, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
326
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Фолклорен
клуб за народни песни и танци „Цветница 94“,
гр. Златица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 23.02.2019 г. в 18 ч. в седалището
на сдружението в гр. Златица, ул. Христо Ботев
№ 16, при следния дневен ред: 1. отчет на управителя на сдружението; 2. доклад на ревизионната
комисия; 3. приемане на счетоводния отчет на
сдружението; 4. други. Поканват се всички членове
на СНЦ „Цветница 94“, гр. Златица, да участват
в общото събрание.
375
4. – Управителният съвет на Сдружение за
психосоциална рехабилитация „Орфей“, Кър
джали, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 20, ал. 4 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на 1.03.2019 г. в 17 ч.
на адрес: Кърджали, ул. Славянска № 16, при следния дневен ред: 1. вземане на решение от общото
събрание за прекратяване на сдружението поради
липса на дейност; 2. назначаване на ликвидатор на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
90
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„СК Волейбол „Павликени“, гр. Павликени, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 28.02.2019 г. в 17,30 ч. в Павликени,
бул. Раковски № 2, Спортната зала, при следния
дневен ред: 1. годишен доклад за дейността на
СКВ и приемане на същия; 2. годишен финансов
отчет на СКВ и приемане на същия; 3. промени
в устава на СКВ; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
376
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Подводен клуб „Нептун“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно събрание на сдружението на
16.03.2019 г. в 10,30 ч. в помещението на клуба
в Пловдив, ул. Гладстон – подлеза, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2018 г.; 2. приемане на основните насоки за
развитието на сдружението за 2019 г. и програма
за осъществяване на дейността на сдружението за
2019 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението
за 2019 г.; 4. други. Горепосочените материали ще
бъдат предоставени за запознаване на членовете
на клуба в седалищния адрес след 15.02.2019 г.
167
1. – Управителният съвет на сдружение „Про
Вижън Интернешънъл“ – Разлог, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на всички членове на 14.03.2019 г. в 10 ч. в Разлог, ул. Охрид № 16, при следния дневен ред: 1.
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промяна на устава на сдружение ,,Про Вижън
Интернешънъл“; 2. избор на нови членове на УС
и избор на УС; 3. прием на нови членове в ОС.
334
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби“ – Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 2.03.2019 г. в 10 ч. на адрес: Сливен, ул.
Асеновско дефиле № 1, при следния дневен ред:
1. приемане на нови и освобождаване на стари
членове; 2. изслушване и приемане на доклада и
отчета за дейността на УС за изминалия период
от предходното общо събрание; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на УС за дейността
им през изминалия период от предходното общо
събрание; 5. промяна на наименованието на
сдружението; 6. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 7. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 8. промени в състава на УС на сдружението; 9. промяна
на състава на членовете на управителния съвет;
10. приемане на основни насоки и програми за
развитие на сдружението през 2019 г.; 11. приемане на бюджет за дейността на сдружението за
2019 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на заседанието
брой членове.
142
5. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при „ГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 21.03.2019 г.
в 18 ч. в сградата на ГПЧЕ „Иван Вазов“ при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния и
контролния съвет; 2. избор на председател и нов
УС и КС; 3. разни.
312
Иван Романов Цветков – лик видатор на
сдружение „Волейболен клуб „Иван Николов“ –
Тетевен, в ликвидация по ф. д. № 398/2005 г.
на Ловешкия окръжен съд, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на клуба свиква общо
събрание на 22.03.2019 г. в 17 ч. в конферентната
зала на СК „Георги Бенковски“ – Тетевен, ул. Трети
март № 33, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишните доклади за дейността на сдружението за 2017 г. и 2018 г.; 2. приемане на годишните
финансови отчети за 2017 г. и 2018 г.; 3. приемане
на заключителен баланс, пояснителен доклад и
отчет на ликвидатора; 4. вземане на решение за
освобождаване от отговорност на ликвидатора;
5. вземане на решение за заличаване на сдружението. Канят се всички членове на сдружението
да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
335
1. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес
център – Бизнес инкубатор – Търговище“ на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 15.03.2019 г. в 14 ч. в сградата
на „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище“, Търговище, ул. Панагюрище № 10, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за
дейността на сдружението за 2017 г.; 2. приемане
на финансовия отчет на сдружението за 2017 г.; 3.
приемане на отчет на УС за дейността на сдруже-
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нието за 2018 г.; 4. приемане на финансовия отчет
на сдружението за 2018 г.; 5. освобождаване на
членовете на УС от отговорност за дейността на
сдружението; 6. освобождаване от длъжност на
членовете на УС и избор на нов УС; 7. изменения
и допълнения в устава на сдружението; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред.
374
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Агенция за подпомагане развитието на малкия и среден бизнес“ – Хасково,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
1.03.2019 г. в 16 ч. в Хасково, бул. България № 150,
ет. 2, комплекс ХХІ век, офис 18, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на Агенцията
за подпомагане развитието на малкия и среден
бизнес; 2. избор на нов член на управителния
съвет на сдружението; 3. вземане на решение за
прекратяване на сдружението; 4. вземане на решение за определяне на ликвидатор; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
130
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1. – Читалищното настоятелство на Народно
читалище „Димо Николов – 1908“ – гр. Черноморец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на 21.03.2019 г. в 17 ч. в
Черноморец, в залата на киносалона, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
читалищното настоятелство за 2018 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2018 г.; 3. приемане
на отчет на проверителната комисия за 2018 г.; 4.
приемане на бюджета на читалището за 2019 г.;
5. приемане на нови членове; 6. прекратяване на
членство на стари членове; 7. разни. При липса
на кворум в посочения час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
332
Стефан Желязков Радев, ликвидатор на сдружение „Алианс права и знания“, в ликвидация
по ф.д. № 1713/2005 г. на Пловдивския окръжен
съд, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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