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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (обн., ДВ, бр. 106
от 1991 г.; попр., бр. 3 от 1992 г.; изм. и доп.,
бр. 35 от 1999 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 71 от
2012 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 14 от 2016 г.; изм.,
бр. 16 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7а думите „ползват правни и
технически сътрудници“ се заменят със „се
подпомагат от правни експерти и админи
стративни секретари“.
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Конституционният съд осведо
мява обществеността и средствата за масова
информация за своята дейност чрез офици
алната си страница в интернет.
(2) Решенията и определенията на съда по
конституционните дела, особените мнения и
становища на съдиите към тях се публику
ват на страницата на Конституционния съд
в интернет.
(3) Годишникът по чл. 14, ал. 7 от Закона
за Конституционен съд се издава в електронен
вид и се публикува на страницата на съда в
интернет.“
§ 3. В чл. 11, ал. 3, изречение второ след
думите „Главният секретар“ се добавя „на
чалник кабинет на председателя“ и се поставя
запетая.
§ 4. Член 13 се отменя.
§ 5. В чл. 14, ал. 4 след думата „отпуски
те“ се добавя „средствата за облекло“ и се
поставя запетая.
§ 6. В чл. 18 ал. 6 се изменя така:
„(6) Искането се представя в канцеларията
на съда или по пощата заедно с приложенията
към него.“
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „решение и определе
ние“ се заменят с „проект на решение и/или
определение“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Постъпилите искания се публикуват
на страницата на съда в интернет след об
разуване на делото, становищата и правните
мнения – след получаването им, а експертните
заключения – след приключване на делото.
Правните мнения не се публикуват, когато
авторът е изразил изрично несъгласие.“
§ 8. В чл. 20а, ал. 3 точката в края на
първото изречение се заличава, поставя се
запетая, добавя се „за което те не получават
възнаграждение“, поставя се точка и второто
изречение се заличава.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Определените от съда заинтересува
ни институции, поканените организации по
чл. 20а, ал. 2 и специалисти по чл. 20а, ал. 3
се уведомяват срещу разписка, по пощата с
препоръчана пратка с обратна разписка или
чрез електронна поща.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) На институциите и лицата по ал. 1
се изпраща копие на искането и препис от
определението на съда.“
3. Досегашната ал. 2 става ал.3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се отменя.
§ 10. В чл. 25 ал. 3 се отменя.
§ 11. В чл. 27в, ал. 1 думите „писмено сре
щу разписка или чрез телекс, факс, телеграма
или електронна поща“ се заменят с „по реда
на чл. 21, ал. 1“.
§ 12. В чл. 27д, ал. 4 думите „съобразно
чл. 27в“ се заменят с „по реда на чл. 21, ал. 1“.
§ 13. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съвещанието за разглеждане на въп
росите по допустимостта на искането, за об
съждане на делото и за решаване на делото
по същество е тайно.“
§ 14. В чл. 30а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди произнасяне на съда по делото
се провежда обсъждане в едно или повече за
седания. Когато съдът прецени, че събраните
доказателства са достатъчни, се произнася с
решение в двумесечен срок, освен ако в закона
е предвидено друго.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдията докладчик по делото пре
доставя на съдиите проект за определение
или решение не по-късно от 10 дни преди
заседанието за разглеждане на въпросите по
допустимостта на искането или за решаване
на делото по същество.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:
„(3) Преди гласуването на диспозитива и
мотивите на определението или решението
се провеж да обсъж дане на представени я
проект. След приключване на обсъждането
се гласу ват диспозитивът и мотивите на
определението или решението, което може
да се извърши в същото заседание или на
определена от съда друга дата.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) Когато мнозинството съдии не приема
изцяло или отчасти представения проект за
определение или решение, докладчикът изгот
вя нов проект съобразно писмено представени
мотиви на мнозинството.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Съдиите, които не са съгласни по
същество с проекта на определение или ре
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шение, представят проект на особено мнение
не по-късно от 3 дни преди заседанието за
разглеждане на въпросите по допустимостта
на искането или за решаване на делото.“
§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова алинея 4:
„(4) Определението, с което искането се
отклонява, заедно с особените мнения и ста
новища към него се обнародва в „Държавен
вестник“ в 15-дневен срок от приемането му.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „сайта на съда“ се заменят със „стра
ницата на съда в интернет“.
§ 16. В чл. 37 думите „неговите трудово
правни отношения“ се заменят с „неговото
трудово или служебно правоотношение“.
§ 17. В чл. 38, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 в края точката се заменя с точка
и запетая.
2. Създава се т. 5:
„5. книга за входяща и изходяща корес
понденция.“
§ 18. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „наръчник“ се заменя с
„дневник“.
2. В ал. 2 след думата „съдиите“ се добавя
„и служителите“.
§ 19. В чл. 44 основният текст става ал. 1
и се създава ал. 2:
„(2) Когато Конституционният съд е сезиран
от състав на Върховния касационен съд или на
Върховния административен съд, изпратените
съдебни дела се връщат на съдилищата след
произнасяне с определение по допустимостта
на искането.“
§ 20. Правилникът за изменение и допъл
нение на Правилника за организацията на
дейността на Конституционния съд е приет
на 22 януари 2019 г. с Решение № 1 на Кон
ституционния съд и влиза в сила три дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Борис Велчев

т.ч. 1 825 824 лв. по показател „Персонал“
за ресурсно осигуряване на изпълнението на
разпоредбата на чл. 4 от Закона за админи
стративното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход, и създадената във връзка с
това дирекция „Регулиране на икономически
дейности“ в Министерството на икономиката.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централ
ния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министер
ството на икономиката за 2019 г., „Политика
в областта на устойчивото икономическо
развитие и конкурентоспособност“, бюджетна
програма „Облекчаване на регулации, оп
ростяване на процедури по предоставяне на
административни услуги“.
(2) Със сумата в размер 850 884 лв. да се
увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да из
върши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

за допълнение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от
2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г.,
бр. 22, 27 и 51 от 2016 г. и бр. 86 от 2017 г.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на иконо
миката за 2019 г. в размер 2 676 708 лв., в

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, в т. IX
„Сектор „Държавно управление“, т. 2 „Стра
тегически обекти“ се създава подточка 2.8:
„2.8. Агенцията по вписванията.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
649

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г.

за откриване на институти в структурата
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Открива Югоизточноевропейски
институт по право, икономика и интелекту
ална собственост.
Чл. 2. Открива Институт „Големи данни
в полза на интелигентно общество“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
650

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ПРАВИЛНИК

за дейността на Националния консултативен
съвет за младежта
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се урежда дейността
на Националния консултативен съвет за мла
дежта към министъра на младежта и спорта,
наричан по-нататък „съвета“.
Чл. 2. Националният консултативен съвет
е консултативен орган, който подпомага ми
нистъра на младежта и спорта при провеждане
на държавната политика за младежта.
Раздел ІІ
Ръководство и състав на Националния консултативен съвет за младежта
Чл. 3. (1) Националният консултативен
съвет за младежта се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на
младежта и спорта или оправомощен от него
заместник-министър на младежта и спорта.
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(3) Членове на съвета са:
1. заместник-минист ър на младежта и
спорта;
2. заместник-министър на икономиката и
енергетиката;
3. заместник-министър на труда и социал
ната политика;
4. заместник-министър на здравеопазването;
5. заместник-министър на културата;
6. заместник-минист ър на вътрешните
работи;
7. заместник-министър на правосъдието
8. заместник-министър на регионалното
развитие;
9. заместник-министър на финансите;
10. заместник-министър на образованието
и науката;
11. заместник-председател на Държавната
агенция за закрила на детето;
12. представител на Националното сдру
жение на общините в Република България;
13. представител на Националното пред
ставителство на студентските съвети;
14. по един представител от всяка една
национално представителна младежка орга
низация, вписана по реда на чл. 25 от Закона
за младежта в списък на национално пред
ставителните младежки организации.
(4) Националният консултативен съвет за
младежта може да кани на своите заседания
да присъстват и други експерти в зависимост
от дневния ред.
Чл. 4. (1) Поименният състав на Нацио
налния консултативен съвет се определя със
заповед на министъра на младежта и спорта по
предложения на ръководителя на съответното
министерство, ведомство или организация
съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за младежта.
(2) При промяна в служебното положение,
правомощията или функциите на някои от
членовете на съвета ръководителят на съот
ветното министерство, ведомство или орга
низация прави предложение до министъра на
младежта и спорта за промяна в поименния
състав в 14-дневен срок.
Чл. 5. Председателят на съвета:
1. представлява Националния консултати
вен съвет за младежта пред всички органи и
организации;
2. насрочва заседани ята и у твърж дава
дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната рабо
та на съвета и участва в тях с право на глас;
4. подписва протоколите от заседанията
на съвета.
Чл. 6. При отсъствието на председателя
неговите правомощия се упражняват от по
сочен от него член на съвета.
Чл. 7. (1) Дейността на съвета се подпомага
технически и административно от админи
страцията на Министерството на младежта
и спорта.
(2) Подпомагането по ал. 1 включва:
1. подготвяне на проект на дневния ред за
заседанията на съвета;
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2. изпращане на копие от утвърдения дневен
ред на всички членове на съвета;
3. организиране на заседанията, включи
телно достъпа до материалите по точките от
дневния ред или предоставянето им;
4. водене на протокол от заседанията;
5. изпращане на членовете на съвета на
копие от протокола с приетите решения;
6. водене на архив на съвета;
7. осъществяване връзката и координацията
между членовете на съвета.
Раздел ІІІ
Функции и организация на дейността на Националния консултативен съвет за младежта
Чл. 8. Националният консултативен съвет
за младежта:
1. дава становища по проекти на нормативни
актове и стратегически документи, които се
отнасят до политиката за младежта;
2. предлага мерки за постигане на целите
на държавната политика за младежта;
3. обсъжда и други въпроси, свързани с
провеждането на политиката за младежта.
Чл. 9. Заседанията на националния съвет
се свикват най-малко веднъж на 6 месеца от
неговия председател.
Чл. 10. Заседанията могат да се свикат и
по инициатива на не по-малко от половината
от членовете на Националния консултативен
съвет за младежта, за което се прави искане
до председателя, който насрочва дата на за
седанието в едномесечен срок.
Чл. 11. (1) Членовете на национа лни я
съвет се уведомяват писмено за насрочените
заседания не по-късно от 7 работни дни преди
провеждането им, освен ако извънредни обсто
ятелства не изискват други срокове. Поканата
за заседанието може да бъде изпратена и по
факс или по електронен път.
(2) Към поканата по ал. 1 се прилага про
ект на дневен ред за заседанието, предложен
от председателя.
(3) Всеки член на съвета може да прави
допълнителни предложения за включване на
въпроси в дневния ред не по-късно от 3 ра
ботни дни преди заседанието. Предложението
се изпраща до председателя и членовете.
(4) Съветът приема дневния ред в началото
на всяко заседание.
(5) Членовете на националния съвет, опреде
лени за докладчици, изпращат на председателя
всички материали за обсъждане най-малко 3
работни дни преди заседанието.
Чл. 12. Заседанията на съвета се смятат
за редовни, ако на тях присъстват най-малко
половината от неговите членове.
Чл. 13. Всеки член на съвета участва в
заседанията с право на един глас.
Чл. 14. (1) Националният консултативен
съвет прави предложения, приети с обикно
вено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Дневният ред и протоколът се публику
ват на интернет страницата на Министерството
на младежта и спорта.
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Чл. 15. (1) Всеки от членовете на съвета
в случай на невъзможност да присъства на
заседание може да изрази писмено станови
щето си по материалите от дневния ред или
да изпрати упълномощено от него лице, което
да представи това становище.
(2) Становището и пълномощното се при
лагат към протокола от заседанието.
Чл. 16. (1) На заседанията на съвета се води
протокол, който се подписва от председателя
и секретаря.
(2) Протоколът се изготвя в срок до една
седмица от приключване на заседанието.
(3) Копие от протокола се изпраща на всеки
член на националния съвет. Протоколите мо
гат да бъдат изпращани и по електронен път.
(4) При постъпване на бележки по съдър
жанието на протокола същите се отразяват
в срок от три дни.
Чл. 17. За участието в заседанията пред
седателят и членовете на националния съвет
не получават възнаграждение.
Чл. 18. Членовете на съвета, които не
живеят в столицата, получават командиро
въчни пари за сметка на Министерството на
младежта и спорта.
Заключителна разпоредба
Параг раф единс твен. Този п ра ви л н и к
се издава на основание чл. 11 от Закона за
младежта.
Министър:
Мариана Георгиева
513

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Патентното
ведомс тво на Република България (обн., ДВ,
бр. 61 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. След думите „е организирана в“ се поста
вят две точки, а думите „дирекция „Админи
стративно-правни, финансови и международни
дейности“ се заличават.
2. Създават се т. 1 и 2:
„1. дирекция „Административно-правни
дейности и международно сътрудничество;
2. дирекция „Финансови и стопански дей
ности.“
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на чл. 18 се изменя така:
„Чл. 18. Дирекция „Административно-прав
ни дейности и международно сътрудничество“
осъществява административно-правното об
служване на администрацията и гражданите,
както следва:“.
2. Точки 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38
се отменят.
3. Досегашната т. 39 става т. 30.
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§ 3. Създава се нов чл. 19:
„Чл. 19. Дирекция „Финансови и стопан
ски дейности“ осъществява финансово-сто
панското обслужване на администрацията и
гражданите, както следва:
1. отговаря за организацията на финансовата
дейност, вътрешнофинансовия контрол, сче
товодството и отчетността във ведомството в
съответствие с приложимото законодателство;
2. организира отчитането на приходите и
разходите по единната бюджетна класифика
ция в съответствие с определения бюджет;
3. изготвя годишен проект на бюджет;
4. съставя месечни, тримесечни и годишен
отчет за изпълнение на бюджета на ведомството;
5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости и годишен счетоводен баланс;
6. осигурява правилното прилагане на нор
мативните актове, свързани с организацията
по нормирането и заплащането на труда на
служителите, и изготвя месечните ведомости
за заплати на служителите;
7. отговаря за правилното стопанисване и
управление на собствеността на ведомство
то и организира и отговаря за текущите и
основните ремонти на сградата, както и за
снабдяването, поддържането, съхраняването,
стопанисването и застраховането на матери
алната база и собствеността;
8. организира транспортното обслужва
не, регистрира и застрахова предоставените
МПС, осигурява тяхната поддръжка, ремонт
и технически прегледи;
9. подготвя справки за граждани, държавни
органи или други институции;
10. осигурява отбранително-мобилизацион
ната подготовка;
11. изготвя вътрешни правила за финансо
во управление и контрол съгласно Закона за
финансово управление и контрол в публичния
сектор;
12. изпълнява и други задачи, възложени
от ръководството на ведомството, в рамките
на дейността си.“
§ 4. В чл. 21, т. 17, чл. 22, т. 12, чл. 23, т. 10
и чл. 32 думите „Административно-правни,
финансови и международни дейности“ се за
менят с „Административно-правни дейности
и международно сътрудничество“.
§ 5. В приложението към чл. 11, ал. 3 т. 1
се изменя така:
„1. Обща администрация, организирана във:
36
1.1. дирекция „Административноправни дейности и международно
сътрудничество“
27
1.2. дирекция „Финансови и
стопански дейности“
9“.
§ 6. Този Правилник за изменение и до
пълнение на Устройствения правилник на
Патентното ведомство на Република България
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Председател:
Петко Николов
424
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11, 58 и 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103
от 2012 г., бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., бр. 100
от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., бр. 2 и 38
от 2016 г., бр. 5 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридичес
ките лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)
(клона/поделението), служебен номер, изда
ден от Националната агенция за приходите
за осигурители и самоосигуряващи се лица;
самоосигуряващите се лица, които са съдруж
ници в търговски дружества или собственици
на ЕООД, и физическите лица – членове на
неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК
по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или слу
жебен номер на дружеството;“
б) в т. 2 думите „ползваните данъчни об
лекчения чрез работодателя“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ЕИК по регистър
БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца“ се заменят с
„ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „от лицата по т. 1 и 2“ се
заменят с „от задължените лица по т. 1, 2 и 3“;
б) създава се т. 7:
„7. декларация образец № 1 за лицата по
чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално
осигуряване се подава след издадени задължи
телни предписания от контролните органи на
Националния осигурителен институт, когато се
отнася за периоди на упражняване на трудова
дейност преди предходната календарна година;
декларация образец № 1 се подава без издаване
на задължителни предписания, когато в хода на
проверка или ревизия органите по приходите
служебно установят обстоятелства по чл. 103,
ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс или установят, че декларация не е по
дадена или не е следвало да бъде подадена.“
2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5,
6, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, 3, 5, 7,
9 и 10“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 5“ се
заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 5 и 7“.
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2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Декларациите по ал. 1, т. 1 – 4 на
хартиен или електронен носител се подават с
протокол съгласно приложение № 5, подписан
от задълженото лице по тази наредба или не
гов представител, а за самоосигуряващите се
лица – подписан от лицето. Когато се подава
електронен носител, върху него ясно и чет
ливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информация
та, подадена с електронен носител, се доказва
с подписа върху протокола. Протоколът се
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подава в два екземпляра, единият от които
остава в компетентната териториална дирек
ция на Националната агенция за приходите.“
§ 4. В чл. 8, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Не се приемат декларации и/
или заявления, които не съдържат ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, ЕГН, личен
номер, личен номер на чужденец (служебен
номер) на осигуреното лице, месеца, за който
се отнасят данните, и подпис.“
§ 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

Указания за попълване на декларация образец
№ 1 „Данни за осигуреното лице“
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на
подадена декларация;
– са начислени или изплатени възнаграждения
за минало време, върху които се дължат вноски
за социалното и здравното осигуряване, допъл
нителното задължително пенсионно осигуряване,
Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“; в тези
случаи освен коригираните се попълват и всич
ки останали реквизити с данните от подадената
преди това декларация;
– се коригират данни за облагаемия доход или
за начисления от работодателя данък по чл. 42,
ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Попълва се буква „З“, когато се подава декла
рация за заличаване на подадена вече декларация.
В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6,
7 и 12 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът,
за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции
годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице – попълва се ЕИК
по БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен
номер, издаден от НАП.

5. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от
НАП – попълва се единният граждански номер на
осигуреното лице. За чуждестранните граждани
се попълва личният номер, личният номер на
чужденец или служебен номер, издаден от НАП
(за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ, ЛН/служебен номер,
издаден от НАП – попълва се:
0 – ако лицето е с единен граждански номер;
2 – ако лицето е с личен номер на чужденец,
личен номер или служебен номер, издаден от
НАП.
6. Фамилия – попълва се фамилията по до
кумент за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции
код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигуре
ни по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване при един работодател, включително
и членове на кооперации, работещи по трудово
правоотношение в кооперацията, без обхванатите
от следващите кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа
категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора
категория труд;
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– 04 – за работещи по допълнителен трудов
договор;
– 05 – за държавни служители по Закона за
държавния служител;
– 06 – за военнослужещи по Закона за отбра
ната и въоръжените сили на Република Бълга
рия, резервистите на активна служба по Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България, офицери и сержанти по Закона за
Националната служба за охрана, държавните
служители по Закона за Министерството на
вътрешните работи, Закона за специалните раз
узнавателни средства и по Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен
стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи
възнаграждение за работа без трудово правоот
ношение в кооперацията;
– 10 – за управителите и прокуристите на
търговски дружества, на еднолични търговци,
на техните клонове и на клоновете на чуждес
транни юридически лица, членовете на съвети
на директорите, на управителни и надзорни
съвети и контрольорите на търговски дружества,
синдиците и ликвидаторите, както и лицата,
работещи по договори за управление на непер
сонифицирани дружества, и лицата, на които
е възложено управлението и/или контролът на
държавни и общински предприятия по глава
девета от Търговския закон, техни поделения
или на други юридически лица, създадени със
закон;
– 12 – за самоосигуряващи се, без обхванатите
от кодове 13 и 22;
– 13 – за регистрирани земеделски стопани
и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотно
шения;
– 15 – за лицата, които получават парично
обезщетение за безработица;
– 16 – за л и ца, раб о т ещ и п ри с у м и ра но
изчисляване на работното време за повече от
един месец;
– 17 – за служители на Държавна агенция
„Разузнаване“ и служба „Военна информация“
на Министерството на отбраната;
– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4
и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за
които за осигурителен стаж се зачита времето,
през което не са работили поради неправилно
недопускане или отстраняване от работа или
са били без работа поради уволнение, което е
признато като незаконно от компетентните ор
гани, или когато са отстранени и впоследствие
възстановени на работа по реда, определен в
специални закони;
– 19 – за лица, на които за осигурителен стаж
се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от Кодекса
за социално осигуряване;
– 20 – за трудоустроени лица, на които за оси
гурителен стаж се зачита времето, през което не
работят, тъй като не е предоставена подходяща
работа от работодателя;
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– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за ста
рост и смърт, избрали да подават еднократно
декларация;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет
и инспектори към Инспектората на Висшия
съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи,
кандидатите за младши съдии, младши прокурори
и младши следователи по Закона за съдебната
власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по
вписвания и съдебни служители с изключение
на военните съдии и прокурори;
– 25 – за лицата, включени в програми за
насърчаване на заетостта, които не се осигуряват
за безработица;
– 26 – за инвалиди, работници и служители,
които работят в специализирани предприятия,
кооперации и цехове, съгласно Закона за хората
с увреждания;
– 27 – за лица, получаващи обезщетение за
времето, през което са останали без работа, по
Кодекса на труда, Закона за държавния служител
и Закона за висшето образование;
– 28 – за лица, които внасят само здравно
осигурителни вноски (включително за лицата по
чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуря
ване – служителите на Българската православна
църква и други признати по нормативно уста
новен ред вероизповедания, които не получават
възнаграждение за извършвана дейност);
– 29 – за други (попълва се само по изрично
указание на НАП);
– 71 – за членове на избирателни комисии по
Изборния кодекс;
– 72 – за лица, включени в програми за под
крепа на майчинството, които не се осигуряват
за безработица;
– 82 – за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса
за социално осигуряване – лица, упражняващи
трудова дейност на изборни длъжности, както и
за служителите с духовно звание на Българската
православна църква и други регистрирани веро
изповедания по Закона за вероизповеданията, с
изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7
от Кодекса за социално осигуряване;
– 83 – за военнослужещи от служба „Военна
информация“ на Министерството на отбраната
и държавни служители на Държавна агенция
„Разузнаване“;
– 86 – за лица, работещи в международни
органи и организации със съгласието на компе
тентните държавни органи, които са избрали да
се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина
от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение по
чл. 230, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи, участ
ващи в международни операции и мисии, полу
чаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
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– 90 – за лицата, получаващи доходи по § 1,
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на физи
ческите лица, за които не се подават данни за
държавното обществено осигуряване, допълни
телно задължително пенсионно осигуряване и
здравно осигуряване (осигурителен доход, оси
гурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но
задължително се подава информация за данъка
по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда
си на територията на Република България, за
които се прилага осигурителното законодател
ство на друга държава, но се дължи данък по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица и др.; за тези лица се попълват
само данните за данъка в полетата на т. 31 и 31а;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно
командированите служители в дипломатическа
служба по време на задграничния им мандат;
– 92 – за морските лица;
– 93 – за специализантите, които получават
възнаграждение по договор за обучение за при
добиване на специалност от номенклатурата на
специалностите, определена по реда на чл. 181,
ал. 1 от Закона за здравето, приети по реда на от
менената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от
2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г.,
бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г., изм.
с Решение № 15612 от 2013 г. на ВАС на Репу
блика България – бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7
от 2015 г.), и които продължават обучението си
при условията, при които са приети;
– 94 – за лица, подчинени на законодател
ството на друга държава съгласно международно
споразумение в сферата на социалната сигурност,
по което Република България е страна, за които
извън материалния обхват на съответното спора
зумение се дължат задължителни осигурителни
вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“, и
за лица, подчинени на законодателството на
Република България съгласно международно
споразумение в сферата на социалната сигур
ност, по което Република България е страна, за
които се дължат задължителни осигурителни
вноски само съгласно материалния обхват на
съответното споразумение;
– 95 – за лицата на длъжност балерина, ба
летист или танцьор в културни организации;
– 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за
социално осигуряване;
– 97 – за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса
за социално осигуряване;
– 99 – за лицата, командировани или изпра
тени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
от Кодекса на труда, когато за месеца, работ
ните дни или съответната продължителност на
работното време в приемащата държава – член
ка на Европейския съюз, държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
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пространство, или Конфедерация Швейцария не
съответстват на законоустановените в Република
България.
12.1. Пореден номер на квалификационната
група професии за осигурения – попълва се но
мерът на колоната на квалификационната група
професии, в която е определена длъжността на
лицето, съгласно закона за бюджета на Държав
ното обществено осигуряване за съответната
година.
12.2. Код икономическа дейност за осигуре
ния – попълва се 4-значният код по КИД 2008 г.
За лицата, наети в спомагателни дейности на
работодателя, когато той извършва повече от
една икономическа дейност, се попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономи
ческа дейност на осиг у рител я – попълва се
номерът на реда, в който е определена основ
ната икономическа дейност на осигурителя,
съгласно закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за съответната година.
Бюджетните предприятия по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
счетоводството, които не прилагат минимален
осигурителен доход, попълват код „99“ за ра
ботниците и служителите. Код „99“ се попълва
и за избраните управител, контрольор, касиер
и членовете на управителния и контролния
съвет на етажната собственост по Закона за
управление на етажната собственост.
Забележки:
1) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид
осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19, 20, 25,
26, 72, 82, 95, 97 и 99.
2) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид
осигурен 94, когато осигурителният доход на
лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване.
13. Код за сумирано изчисляване на работ
ното време – когато в т. 12 е попълнен код за
вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
Позиция 1: от 2 до 6 в съответствие с броя
месеци в установения период на сумирано из
числяване на работното време.
Позиция 2: от 1 до 6 според поредността на
месеца от периода на сумирано изчисляване на
работното време, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/
възобновено – попълва се в две позиции първият
календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване – попълва
се в две позиции последният календарен ден в
осигуряване при всяко прекъсване или прекра
тяване на осигуряването.
15.1. Код за прекратяване на осигуряване
то – попълват се следните кодове:
– 1 – когато осигуряването е прекратено на
основание извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване;
– 2 – когато осигуряването е прекратено по
желание или със съгласие или поради винов
ното поведение на осигуреното лице на някое
от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване: чл. 325, ал. 1,
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т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда,
чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1,
т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния слу
жител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и
16 от Закона за Министерството на вътрешни
те работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона
за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 165,
ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона
за съдебната власт или по други закони.
Забележка. Точка 15.1 не се попълва, когато
в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен някой от
следните кодове: 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27,
28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97.
16. Дни в осигуряване – общо.
Позиции 1 и 2:
– попълва се в две позиции общият брой
работни дни в осигуряване.
Позиция 3:
– попълва се законоустановеното работно
време за длъжността; лицата с вид осигурен 9,
10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
93 и 96 попълват 0.
Позиция 4:
– попълва се дневното договорено работно вре
ме в часове на осигуреното лице; когато дневното
работно време е различно през отделните дни
в месеца, се попълва в часове среднодневното
работно време; когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин
час, се закръглява на пълен час; лицата с вид
осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88,
89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Забележки:
1) В позиции 1 и 2 на т. 16 се вписва сборът
от дните, отразени в т. 16.1 до 16.5 и т. 16.А.
2) При сумирано изчисляване на работното
време отработените дни с осигурителни вноски,
които се попълват в т. 16.1, съответно дните
в т. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 и 16.А, за които са
представени болнични листове, се получават,
като часовете от тях в съответствие с графика
(изготвен по реда на Наредбата за работното
време, почивките и отпуските, приета с По
становление № 72 на Министерския съвет от
1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп.,
бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г.,
бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; изм. с Решение
№ 9353 от 21.10.2002 г. на ВАС на РБ – бр. 103
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и
103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.,
бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от
2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 41
от 2017 г., бр. 58 от 2018 г.), се разделят поот
делно на дневното договорено работно време,
попълнено в позиция 4 на т. 16. При остатък,
равен или по-голям от половината на дневното
договорено работно време, закръгляването се
извършва към по-голямото число. При всеки
два остатъка, равни на половината от дневното
договорено работно време, единият от тях се
закръглява към по-малкото число.
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3) Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 90, т. 16 не се попълва.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни
вноски – попълват се в две позиции дните с оси
гурителни вноски. Такива са: отработените дни
в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за
които е упражнявана дейност, която е основание
за осигуряване, и всички дни с осигурителни
вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден
труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност
и/или дни с право на обезщетение по чл. 53в
от Кодекса за социално осигуряване – в две
позиции се попълват дните във временна нера
ботоспособност поради общо заболяване, гле
дане на болен член от семейството, бременност
и раждане, трудова злополука, професионална
болест, санаторно-курортно лечение, карантина,
осиновяване на дете до 5-годишна възраст и при
настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето с право на обезщетение. Не
се попълват дните, посочени в т. 16.А.
16.3. Дни за отглеждане на дете – в две по
зиции се попълват дните за отглеждане на дете
съгласно чл. 164, 164а, 167, 167а от Кодекса на
труда. В тази точка се попълват и дните без
право на обезщетение по Кодекса за социално
осигуряване: в отпуск за бременност и раждане
и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето. Попълва се и за
самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4,
ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които
ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за
осигурителен стаж – в две позиции се попълват
работните дни в неплатен отпуск за временна
неработоспособност, и други дни в осигуряване
без осигурителни вноски. Не се попълват дните,
посочени в т. 16.5.
16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за
осигурителен стаж – в две позиции се попъл
ват дните в неплатен отпуск, който се зачита
за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2,
т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (до 30
работни дни за една календарна година).
16.А. Дни във временна неработоспособност
с възнаграждение от работодателя на основание
чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигурява
не – попълва се броят на работните дни, за които
работодателят е изплатил възнаграждение на
основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално
осигуряване.
Забележка. Когато лицето е осигурено на
друго основание върху максималния размер на
осигурителния доход, дните във временна нерабо
тоспособност с възнаграждение от работодателя
се попълват в т. 16.4.
16.7. Отработени часове – общо – попълва
се броят на отработените часове през месеца,
включително броят изработени часове извън
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реден труд и броят на часовете за времето на
платен отпуск. Когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин
час, се закръглява на пълен час. Тази точка не
се попълва за лицата с кодове 09, 10, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93 и 96.
16.8. Часове положен извънреден труд – по
пълва се броят на отработените часове извънре
ден труд. Когато при изчисляването се получи
остатък, равен или по-голям от половин час,
се закръглява на пълен час. Тази точка не се
попълва за лицата с кодове 09, 10, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 22, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93 и 96.
Забележка. Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5,
16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват
според договорените условия на работа с лицето
и законоустановените условия за работа на ра
ботниците и служителите, изпълняващи същата
или сходна работа в приемащата държава – член
ка на Европейския съюз, държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или Конфедерация Швейцария.
17. Доход, върху който се дължат здравнооси
гурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5
от Закона за здравното осигуряване – попълва
се осигурителният доход, определен по реда на
чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуря
ване за лицата във временна неработоспособност,
бременност и раждане, в отпуск за отглеждане
на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от
Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б,
ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
Попълва се и за самоосигуряващи се лица от
Кодекса за социално осигуряване, които ползват
аналогични права.
В тази точка не се включват сумите, изпла
тени на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за
социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 – попълва се разме
рът на здравноосигурителната вноска за сметка
на осигуряващия съгласно закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за
съответната година.
21. Осигурителен доход, върху който се дъл
жат осигурителни вноски, включително сумата
по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално оси
гуряване – попълва се доходът съгласно чл. 6,
ал. 2 и 12 от Кодекса за социално осигуряване,
включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса
за социално осигуряване.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите
в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната
вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за
социално осигуряване за сметка на осигурителя
и/или за сметка на осигуреното лице, без фонд
„Трудова злополука и професионална болест“.
22.1. Върху сумата в т. 21 – попълва се разме
рът на здравноосигурителната вноска за сметка
на осигуряващия и/или за сметка на осигуреното
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лице съгласно закона за бюджета на Национал
ната здравноосигурителна каса за съответната
година, когато е попълнена т. 21.
22.2. За фонд „ТЗПБ“ върху сумите в т. 21 – по
пълва се размерът на осигурителната вноска за
сметка на осигурителя/морското лице за фонд
„Трудова злополука и професионална болест“,
определен съгласно Кодекса за социално оси
гуряване и закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за съответната година.
23. За Учителския пенсионен фонд върху су
мите в т. 21 – попълва се размерът на осигури
телната вноска за сметка на осигурителя, която
се внася в приход на УПФ. Отнася се само за
лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За ППФ или за фонд „Пенсии“ в размера
за ППФ върху сумите в т. 21 – попълва се раз
мерът на вноската за сметка на осигурителя/
морското лице съгласно Кодекса за социално
осигуряване за професионален пенсионен фонд
или за лицата по чл. 4в от Кодекса за социал
но осигуряване за фонд „Пенсии“ с увеличена
осигурителна вноска в размера на вноската за
професионален пенсионен фонд.
26. За УПФ или за фондове „Пенсии“ в размера
за УПФ върху сумата в т. 21 – попълва се разме
рът на вноската съгласно Кодекса за социално
осигуряване за сметка на осигурителя и/или
за сметка на осигуреното лице за универсален
пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване за фонд
„Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата
по чл. 69 от КСО“ с увеличена осигурителна
вноска в размера на вноската за универсален
пенсионен фонд.
27. Доход, върху който се дължат вноски само
за здравно осигуряване – попълва се осигури
телният доход, върху който се дължат вноски
за здравно осигуряване за времето в неплатен
отпуск, за времето на отглеждане на дете по
чл. 167а от Кодекса на труда и др.
28. Върху сумата в т. 27 – попълва се размерът
на здравноосигурителната вноска за сметка на
осигуряващия или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение – попълва
се сумата на брутното трудово възнаграждение,
определено съгласно Кодекса на труда, Наред
бата за структурата и организацията на работ
ната заплата, приета с Постановление № 4 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9
от 2007 г.; доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от
2008 г., бр. 10, 67 и 95 от 2009 г., бр. 106 от 2011 г.,
бр. 21 и 49 от 2012 г.), колективен трудов договор
и други нормативни актове, определящи вида и
размерите на работните заплати и допълнител
ните трудови възнаграждения.
30. Размер на вноска за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ – по
пълва се размерът на осигурителната вноска за
фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите“, определена със закона за бюдже
та на Държавното обществено осигуряване за
съответната година.
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Забележка. Точки 29 и 30 се попълват за
лицата, работещи по трудови правоотношения.
31. Начислен месечен облагаем доход – по
пълва се трудовото възнаграждение и всички
други плащания в пари и/или в натура от ра
ботодателя или за сметка на работодателя, на
числени за съответния месец, с изключение на
доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“
в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14,
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90,
92, 93, 94, 95, 97 и 99.
Забележки:
1) Съдружниците в търговски дружества,
с о б с т вен и ц и т е на ЕООД и л и физи че ск и т е
лица – членове на неперсонифицирани друже
ства, попълват полетата на т. 31 и 31а за доходи
по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпо
редби на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, върху които се дължи данък
по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица.
2) Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 14 се попълва само от акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за доходи по § 1,
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на физи
ческите лица.
3) Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 71 се попълва само за членовете на
Централната избирателна комисия.
4) Полето на т. 31 се попълва за лицата с код
за вид осигурен 93 за доходите по § 1, т. 26, буква
„к“ от допълнителните разпоредби на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
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31а. Начислен месечен данък – попълва се
размерът на начисления от работодателя данък
по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху до
ходите на физическите лица. Попълва се само
за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение – попълва се су
мата на нетното възнаграждение, определена по
реда на Наредбата за паричните обезщетения и
помощи от държавното обществено осигуряване,
приета с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г., бр. 57
от 2018 г.).
Забележки:
Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 „Вид
осигурен“ е попълнен някой от следните кодове:
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 96, 97.
Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15,
27 и 28.
Националната агенция за приходите обработва
и защитава личните Ви данни съобразно изисква
нията на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на На
ционалната агенция за приходите в качеството
є на администратор на лични данни можете да
намерите в „Политика по защита на личните
данни в Националната агенция за приходите“,
публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или
да се свържете с нас на имейл адреса на Инфор
мационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на
телефон: 0700 18 700.“

§ 6. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
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Указания за попълване на декларация обра
зец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица,
осигурени от държавния бюджет“
1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава
дек лара ц и я за кориг и ра не на пода дена де
кларация; в този случай освен коригираните
се попълват и всички останали реквизити с
данните от подадената преди това декларация;
– попълва се буква „З“, когато се заличава
подадена преди това декларация; в този случай
се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът,
за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции
годината, за която се отнасят данните.
4. Код н а з а д ъ л жено т о л и ц е – Е И К по
БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ) на лицето,
клона, поделението, което определя дохода, върху
който се дължат здравноосигурителни вноски.
5. Вид осигурен – попълва се в две позиции
кодът на осигурения, както следва:
– 50 – за пенсионери о т д ържа вно т о об 
щес т вено оси г у ря ва не и о т п рофесиона лен
пенсионен фонд;
– 52 – за социално слабите с право на со
циално подпомагане, лицата, настанени в спе
циализирани институции за социални услуги,
и приетите за обслужване в социални учебнопрофесионални центрове и центрове за временно
настаняване, центрове за настаняване от семеен
тип, преходни жилища, защитени жилища, на
блюдавани жилища и кризисни центрове;
– 53 – за студентите – редовно обучение във
висши училища до навършване на 26-годишна
възраст, и докторантите на редовно обучение
по държавна поръчка, ч у ж дест ранните ст у
денти – редовно обучение, до навършване на
26-годишна възраст, и докторантите на редовно
обучение, приети във висши училища и научни
организации у нас по реда на Постановление
№ 103 на Министерския съвет от 1993 г. за
осъществяване на образователна дейност сред
българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.;
попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от
1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г.,
бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г. и
бр. 19 от 2018 г.) и Постановление № 228 на
Министерския съвет от 1997 г. за приемане на
граждани на Република Македония за студенти
в държавните висши училища на Република
България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72
от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от 2009 г.,
бр. 62 от 2013 г.); задържаните под стража или
лишените от свобода;
– 55 – за родителите, осиновителите, съпру
зите или един от родителите на майката или
бащата, които полагат грижи за инвалиди със
загубена работоспособност над 90 на сто, които
постоянно се нуждаят от чужда помощ;
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– 56 – за лицата от 18- до 22-годишна въз
раст, които учат редовно – до завършване на
средно образование;
– 57 – за лица, получаващи целеви помощи
за отопление по реда на Закона за социално
подпомагане;
– 58 – за лица в производство за предоста
вяне статут на бежанец или право на убежище;
– 69 – за други (попълва се по изрично ука
зание на НАП и НЗОК).
6. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/сл. номер от Н АП – по
пълва се единният граж дански номер на оси
гуреното лице. За чуж дестранните граж дани
с е поп ъ л ва л и ч н и я т номер на ч у ж денеца ,
личният номер или служебен номер, издаден
от Н АП (за лицата, които нямат издаден ЕГН,
ЛН или ЛНЧ).
7. Фамилия – попълва се с печатни букви
фамили ята по док у мент за самоличност на
осигуреното лице.
8. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски – попълва
се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски – попълва
се денят, до който са внесени вноски.
Забележка. Когато в т. 5 „Вид осигурен“ е
попълнен код 58, в т. 9 се попълва денят, от
който лицето се счита за осигурено лице по
чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигу
ряване, съответно в т. 10 – денят, след който не
се счита за осигурено лице на това основание.
Точки 9 и 10 се попълват, включително при
започване/възобновяване и при прекъсване/
прекратяване на здравното осигуряване.
11. Доход – попълва се сумата на:
– размера на пенсията или сбора от пенсиите
без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5
„Вид осигурен“;
– дохода по чл. 40, ал. 4а от Закона за здрав
ното осигуряване за лицата с код 52, 53, 55, 56,
57 и 58 в т. 5 „Вид осигурен“.
12. Процент вноска – попълва се процентът
на осигурителната вноска, която се определя за
всяка календарна година със закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса.
Националната агенция за приходите обработва
и защитава личните Ви данни съобразно изисква
нията на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на
Националната агенция за приходите в качеството
є на администратор на лични данни можете да
намерите в „Политика по защита на личните
данни в Националната агенция за приходите“,
публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или
да се свържете с нас на имейл адреса на Инфор
мационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и
на телефон: 0700 18 700.“

§ 7. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 2, ал. 1

Указания за попълване на декларация обр. № 5
„Авансово внесени социални и здравноосигури
телни вноски“:
1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава дек
ларация за коригиране на подадена декларация;
в този случай освен коригираните се попълват
и всички останали реквизити с данните от по
дадената преди това декларация;
– попълва се буква „З“, когато се заличава
подадена преди това декларация; в този случай се
попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
2. Код на задълженото лице – попълва се
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или
служебен номер, издаден от НАП.
3. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/сл. номер от НАП – попълва
се единният граждански номер на осигуреното
лице, а за чуждестранните граждани се попълва
личният номер, личен номер на чужденеца или
служебен номер, издаден от НАП (за лицата,
които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
3.1. Код за ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер,
издаден от НАП – попълва се:
0 – ако лицето е с единен граждански номер;
2 – ако лицето е с личен номер, личен номер на
чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
10. Вид осигурен – попълва се в две позиции
код, както следва:
– 12 – за самоосигуряващите се, без обхва
натите от код 13;
– 13 – за регистрирани земеделски стопани
и тютюнопроизводители;
– 86 – за лицата, работещи в международни
органи и организации със съгласието на компе
тентните държавни органи, които са избрали да
се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно
командированите служители в дипломатическа
служба по време на задграничния им мандат.
11. Код продължаване на осигуряването – по
пълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от пред
ходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването
през месеца, за който се подават данните.
12. Година – попълва се годината, за която
са внесени вноските.

13. От: (месец) – попълва се месецът, от който
са внесени вноските.
14. До: (месец) – попълва се последният месец,
за който са внесени вноски.
15. Месечен осигурителен доход, върху кой
то са внесени вноски за социално осигурява
не – попълва се избраният месечен осигурителен
доход, върху който са внесени вноски за фонд
„Пенсии“ или за фонд „Пенсии“ и универсален
пенсионен фонд.
16. За фонд „Пенсии“ – попълва се процентът
осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ съгласно
Кодекса за социално осигуряване.
17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера
за УПФ – попълва се процентът на вноската
съгласно КСО за универсален пенсионен фонд
или за лицата по чл. 4б КСО за фонд „Пенсии“
с увеличена осигурителна вноска в размера на
вноската за универсален пенсионен фонд.
18. Месечен осигурителен доход, върху който са
внесени вноски за здравно осигуряване – попълва
се избраният месечен осигурителен доход, върху
който са внесени вноски за здравно осигуряване.
19. За здравно осигуряване – попълва се про
центът осигурителна вноска, определен съгласно
закона за бюджета на Националната здравно
осигурителна каса за съответната година.
Служебни данни. В долното ляво поле се
попълва датата на подаване на декларацията и
се подписва от самоосигуряващия се.
Националната агенция за приходите обработва
и защитава личните Ви данни съобразно изисква
нията на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на На
ционалната агенция за приходите в качеството
є на администратор на лични данни можете да
намерите в „Политика по защита на личните
данни в Националната агенция за приходите“,
публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или
да се свържете с нас на имейл адреса на Инфор
мационния център на НАП: infocenter@nra.bg,
и на телефон: 0700 18 700.“

§ 8. Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се
изменя така:

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5
„Приложение № 4
към чл. 2, ал. 2

Указания за попълване на декларация обр. № 6
„Данни за дължими вноски и данък по чл. 42
от Закона за данъците върху доходите на физи
ческите лица“
1. Код на задълженото лице – работодате
лите, осигурителите и техните клонове и поде
ленията попълват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер, издаден от
НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по
чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
попълват ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер,
издаден от НАП.
2. Наименование на задълженото лице – по
пълват се наименованието на осиг у ри тел я,
клонът, поделението, работодателят, а самооси
гуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от
Кодекса за социално осигуряване попълват име,
презиме и фамилия по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса – попълва се
в една позиция:
– 0 – ако осигурителят не е член на осигу
рителна каса;
– 1 – ако осигурителят е член на осигури
телна каса.
4. E-mail – попълва се електронен адрес за
връзка със задълженото лице.
5. Телефони за връзка – попълват се телефони
за връзка със задълженото лице.
7. Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4 се
попълва буква „К“ – когато се намалява размерът
на декларираните задължения.

Забележка. При увеличаване размера на де
кларирано задължение не се подава декларация
с код корекция, а се подава нова декларация,
в която се попълва само размерът на устано
вената положителна разлика за съответното
задължение.
8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се
попълват следните кодове за вид плащане:
а) за доходите, върху които се дължат осигу
рителни вноски, се попълва код:
1 – Изплатен аванс за месеца – когато годи
ната, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 – Начислено и неизплатено или неначислено
възнаграждение за месеца (с изключение на де
кларирани с код 1), когато годината, попълнена
в т. 9, е преди 2013 г.
3 – Изплатено възнаграждение за месеца (с
изключение на декларирани с кодове 1 и 2), ко
гато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
4 – За възнаграждения, изплатени по договори
за работа без трудово правоотношение.
Забележка. Код 4 се попълва и за дължимите
осигурителни вноски от българския посредник
за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално
осигуряване и за дължимите здравноосигури
телни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от
Закона за здравното осигуряване, когато годината,
попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 – Изплатено, начислено и неизплатено или
неначислено възнаграждение за месеца в т. 9,
в това число допълнителни доходи от трудова
дейност.
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Забележка. Код 5 се попълва и за:
– дължимите здравноосигу рителни вноски
за служителите на Българската православна
църква и други признати по нормативно уста
новен ред вероизповедания, които не получават
възнаграж дение за извършвана дейност;
– дължимите осигу рителни вноски за ли
цата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално
осигу ряване;
– дължимите осигу рителни вноски за ли
цата, на които за осигу рителен стаж се зачита
времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Кодекса за со
циално осигу ряване.
6 – Допълнителни доходи от трудова дей
ност, начислени или изплатени след 25-о число
на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9
(с изк лючение на дек ларираните с код 5).
Забележка. Код 6 се попълва и за:
– дължимите осигу рителни вноски за ли
цата, на които за осигу рителен стаж се зачита
времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса
за социално осигу ряване;
б) за данъка за доходи от трудови правоотно
шения по смисъла на Закона за данъците върх у
доходите на физическ ите лица се попълва код:
8 – за удържания по чл. 42 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица,
както и за авансовия данък, дължим от работо
дателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица;
9 – за данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
за съответната година.
9. Месец и година – попълват се месецът и
годината, за които се отнасят вноските. Само
осигу ряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9
от Кодекса за социално осигу ряване в дек ла
рацията, която подават еднократно, попълват
за месец – число 13 и предходната календарна
година. За данъка по чл. 42 от Закона за да
нъците върху доходите на физическите лица
се попълват месецът и годината, през които
данъкът е удържан или през които са направе
ни частичните плащания в слу чаите по чл. 42,
ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
За да н ък , у д ърж а н и/и л и под леж а щ на
внасяне от работодателя на основание чл. 42,
ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на
физическ ите лица до 31.12.2013 г., се попълва
месецът, за който се отнася данъкът. За данъка
по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица се попълват ме
сец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
10. Дължими вноски за ДОО – попълва се
сумата на дължимите осигу рителни вноски за
фондовете на държавното обществено осигу
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ряване за всички осигурени лица. Самоосигу
ряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от
Кодекса за социа лно осиг у ряване попълват
сбора от сумите на дължимите осигурителни
вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо забо
ляване и майчинство“ за предходната кален
дарна година.
11. Дължими вноски за Учителския пенси
онен фонд – попълва се сумата на дължимите
осигурителни вноски за Учителския пенсионен
фонд за наетите по трудови правоотношения.
12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или
ф он д „Пенси и“ за л и цат а по ч л. 4 б, а л. 1
КСО – попълва се сумата на дължимите оси
гурителни вноски за универсален пенсионен
фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в
универсален пенсионен фонд, и/или сумата за
фонд „Пенсии“ на държавното обществено оси
гуряване от увеличената осигурителна вноска в
размера на вноската за универсален пенсионен
фонд за лицата, направили избор по чл. 4б,
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
13. Дължими вноски за ДЗПО в ППФ и/или
ф он д „Пенси и“ з а л и цат а по ч л. 4в, а л. 1
КСО – попълва се сумата на дължимите оси
гурителни вноски за професионален пенсионен
фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в
професионален пенсионен фонд, и/или сумата
за фонд „Пенсии“ на държавното обществено
о си г у ря ва не о т у в е л и чен ат а о си г у ри т е л н а
вноска в размера на съответната вноска за
п рофесиона лен пенсионен фон д за л и цата,
направили избор по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса
за социално осигуряване.
14. Дължими вноски за здравно осигурява
не – попълва се сумата на дължимите осигури
телни вноски за здравно осигуряване за всички
осигурени лица. Самоосигуряващите се лица
попълват сумата на дължимите осигурителни
вноски за здравно осигуряване за предходната
календарна година.
15. Дължими вноски за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ – по
п ъ л ва с е с у мата на д ъ л ж и м и т е вноск и за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“ за наетите по трудови право
отношения, с изк лючение на лицата по чл. 7,
т. 1 – 3 от Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоя
телност на работодателя.
16. Уд ъ рж а н д а н ъ к п о ч л . 42 и ч л . 49,
ал. 5 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица – попълва се сумата на
удържания през съответния месец данък по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, както и данъкът, удър
жан от работодател я по основното т рудово
правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 от
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ЗДДФЛ. Не се вк лючва данъкът по т. 17. (Не
се попълва от самоосигу ряващите се лица и
лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално
осигу ряване.)
17. А в а н с о в д а н ъ к п о ч л . 42 , а л . 6 о т
ЗДДФЛ – попълва се дължимият за внасяне от
работодателя данък, когато през съответния
месец са направени само частични плащания
за този или за друг месец. (Не се попълва от
самоосигу ряващите се лица и лицата по чл. 4,
ал. 9 от Кодекса за социално осигу ряване.)
Забележки:
1) В поле 16 – данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ,
удържан от работодателя при окончателното
изплащане на облагаемия доход, начислен за
съответния месец.
2) В поле 17 – данъкът по чл. 42, ал. 6 от
ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през
съответния месец са направени само частични
плащания за този или за друг месец.
3) В полетата на т. 16 и 17 се попълва и
данъкът по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ за доходите
на съдружници, член-кооператори и акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за полагане на
личен труд в дружествата и кооперациите, в
кои то те са съд ру ж ници, ч лен-кооператори
или акционери.
4) Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 – 15
и т. 17 не се попълват.
18. Дата на изплащане/начисляване – попъл
ва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата:
– 25-о число на месеца, следващ месеца на
полагане на труда, когато възнаграж денията
са неначислени;
– датата на последния календарен ден от
месеца, в който възнагражденията са начислени
и/или изплатени;
– датата, на която са изплатени, съответно
начислени възнаграж денията за допълнителни
доходи от трудова дейност, дек ларирани с код
за вид плащане 6;
– последни я т ка лен дарен ден от месеца,
посочен в т. 9 – за целите на данъка по чл. 42
о т За кона з а да н ъц и т е върх у доход и т е на
физическ ите лица, вк лючително в слу чаите
по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица;
– датата на последния календарен ден от
месеца, в който е изплатено възнаграж дение
то, когато в т. 8 е попълнен код 4 – за възна
граж дения по договори за работа без трудово
правоотношение, които са изплатени след 31
декември 2014 г.
(Тази точка не се попълва от самоосигу ря
ващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от
Кодекса за социално осигу ряване.)
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Забележки:
За дължимите осигурителни вноски от бъл
гарския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от
Кодекса за социално осигуряване и за дължи
мите здравноосигурителни вноски за лицата
по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното
осигуряване за дата се попълва 25-о число на
месеца, следващ месеца, за който се отнасят
данните. (Когато годината, попълнена в т. 9, е
преди 2013 г., се попълва датата на последния
календарен ден от месеца, посочен в т. 9.)
Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите
осигурителни вноски за лицата, на които за
осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9,
ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигурява
не, се попълва 25-о число на месеца, следващ
месеца, за който се полага обезщетение на
трудоустроено лице, на което не е предоставена
подходяща работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите
осигурителни вноски за лицата, на които за
осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9,
ал. 3, т. 1, 2 от Кодекса за социално осигуря
ване, се посочва датата, на която е влязъл в
сила актът.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите
осигурителни вноски за лицата, на които за
осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване,
се посочва датата на последния календарен ден
от месеца, в който са изплатени обезщетенията
за оставане без работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва
датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5
от Закона за данъците върху доходите на фи
зическите лица.
В дек лараци я та не се вк лючват су ми те,
изплатени за дължими осигурителни вноски
върху възнаграж дения, отнасящи се за период
преди 1 януари 2005 г.
Националната агенция за приходите обработва
и защитава личните Ви данни съобразно изисква
нията на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на
Националната агенция за приходите в качеството
є на администратор на лични данни можете да
намерите в „Политика по защита на личните
данни в Националната агенци я за приходите“,
публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или
да се свържете с нас на имейл адреса на Инфор
мационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и
на телефон: 0700 18 700.“

§ 9. Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7 се
изменя така:
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„Приложение № 5
към чл. 6, ал. 7

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ПРОТОКОЛ
...........................................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ
ПЪЛНОМОЩНО
Подписаните:
1. …………………………………………………………….............................................................., гражданин на …………………………
........................................., с постоянен адрес: гр./с. …….....................………….......................………….…………………….,
ул./ж.к. …………………………………........….…………. №/бл., вх., ап. …………………….., община ………………….……………………,
област …………………………………………............................………….., ЕГН ………...................................................……………….
2. ……………..……………………………………………………......................................................., гражданин на …………………………
........................................., с постоянен адрес: гр./с. ….............................................……………………….…………………….,
ул./ж.к……………………………………...........…………. №/бл., вх., ап. …………………….., община ………………….……………………,
област ……………………………………………......................................., ЕГН …………...................................................…………….
УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:
Име …………………..………………………………………………….............................…………...…, гражданин на ……..……………………
........................................., с постоянен адрес: гр./с. ………............................................………………………………………….,
ул./ж.к……………………………………...........…………. №/бл., вх., ап. ………………..…….., община ……………………..…………………,
област ……………………………………………......................................., ЕГН …………...................................................…………….,
да подаде настоящите декларации
Упълномощители: 1. ___________________ 2. ___________________
Предоставяната информацията е за ……………. г.
За подаване на данни с декларации обр. № 1 и обр. № 6 не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредбата и не
следва да се подаде:
декларация обр. № 1 *

декларация обр. № 6 *

Информацията се подава на:
електронен носител:
от месец ………............…… до месец ……......……....…...
Брой записи декларации обр. № 1: ….......…………......….
Брой записи декларации обр. № 3: ………................
Брой записи декларации обр. № 6: ….................……

хартиен носител:
от месец ………............…… до месец ……......………...
Брой декларации обр. № 1: ….......…………......…..…
Брой декларации обр. № 4 (обр. 2002 г.): ….......
Брой декларации обр. № 5: ………………...............…
Брой декларации обр. № 6: ………………...............…

Дата: .............................

Подпис: ……………........................
(на задълженото лице)

* Полетата се попълват само за данни, които се отнасят за периоди след 31.12.2013 г.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на
администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в
Национ алната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете
с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.“

§ 10. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6 се изменя така:

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9
„Приложение № 7
към чл. 2, ал. 6
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Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на
администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Нацио
налната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на
имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700.
Указания за попълване на декларация обр. № 7
„Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски
и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване“
Декларация обр. № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите от самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят здравноосигурителни
вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. Декларацията се подава
до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. В декларацията се попълват:
1. Имената по документ за самоличност;
2. Единният граждански номер (ЕГН) на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се
попълва съответно личен номер (ЛН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер, издаден
от НАП за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ;
3. Началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание
чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване;
4. Осигурителният доход, върху който се внасят осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5,
т. 1 от Закона за здравното осигуряване.“

§ 11. Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7 се изменя така:
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„Приложение № 8
към чл. 2, ал. 7
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Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на
администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Нацио
налната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на
имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700.
Забележка. Размерът на осигурителната вноска е за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди
1 януари 1960 г., и се изчислява върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се
лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.“

§ 12. Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8 се изменя така:
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„Приложение № 9
към чл. 2, ал. 8
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Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на
администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Нацио
налната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на
имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700.
Забележка. Съгласно чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване здравноосигурителните права
на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от
183 дни през една календарна година, след завръщането им в страната могат да се възстановят след
еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на
чл. 29, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, върху минималния месечен размер на осигурителния
доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване към момента на внасянето на вноските.“

§ 13. Приложение № 10 към чл. 2а се изменя така:
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„Приложение № 10
към чл. 2а

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

До
ТД ……...........................…….

Вх. № .........../.................

З А Я В Л Е Н И Е
по чл. 2а от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица

От ....................................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ
Адрес за кореспонденция ...........................................................................................................................................
Адрес по чл. 8 от ДОПК .............................................................................................................................................
Представлявано от

.............................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че:
Желая да погася задълженията си за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване
по реда на чл. 7, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и/или здравноосигурителни вноски по
чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както следва:
Държавно обществено
осигуряване

Здравно
осигуряване

за периода

1

от ……..................……………..
(месец, година)

до ……..................……………..

2

от ……..................……………..

до ……..................……………..

3

от ……..................……………..

до ……..................……………..

4

от ……..................……………..

до ……..................……………..

5

от ……..................……………..

до ……..................……………..

6

от ……..................……………..

до ……..................……………..

(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)

(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)

Желая да погася задължението си в размер на 12 здравноосигурителни вноски, декларирано с
декларация вх. № …………../……….. г. по реда на чл. 40а, ал. 4 от ЗЗО.
Дата: ............................
Подпис: ...........................
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на
администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Наци
оналната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на
имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.“

Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 2, т. 1 и § 3, които влизат
в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
548
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Наредба за допълнение на Наредба № Н-9
от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция
„Митници“ (ДВ, бр. 94 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създават т. 13 – 15:
„13. регистър „Протокол за извършена
акцизна проверка“;
14. регистър „Протокол за извършена мит
ническа проверка“;
15. регистър „Административнонаказателно
производство“.“
§ 2. В глава втора се създават раздели
XIII – XV с чл. 27 – 29:
„Раздел XIII
Регистър „Протокол за извършена
акцизна проверка“
Чл. 27. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Протокол
за извършена акцизна проверка“, в който се
регистрират протоколите за извършени про
верки за спазване на Закона за акцизите и
данъчните складове и нормативните актове
по неговото прилагане.
(2) Регистърът съдържа данни за:
1. номера и датата на протокола;
2. името и длъжността на органа, който
го е съставил, и на органите, които са извър
шили действията;
3. имената, адресите и качеството на лица
та, които са участвали или присъствали при
извършване на действията;
4. индивидуализиращите данни за прове
ряваното лице;
5. датата и мястото на действията;
6. времето, когато са започнали и завър
шили действията.
(3) Вписването на данни и обстоятелства
в регист ъра се извършва от митническ и
служител.
(4) За всеки запис в регистъра се генерира
уникален референтен номер.
(5) Регистърът позволява търсенето, пре
глеждането и коригирането на данни и обстоя
телства по генерирания уникален референтен
номер.
Раздел XIV
Регистър „Протокол за извършена митни
ческ а проверка“
Чл. 28. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Протокол
за извършена митническа проверка“, в който
се регистрират протоколите за извършени
проверки за спазване на митническото зако
нодателство.
(2) Регистърът съдържа данни за:
1. номера и датата на протокола;
2. името и длъжността на органа, който
го е съставил, и на органите, които са извър
шили действията;
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3. имената, адресите и качеството на лица
та, които са участвали или присъствали при
извършване на действията;
4. индивидуализиращите данни за прове
ряваното лице;
5. датата и мястото на действията;
6. времето, когато са започнали и завър
шили действията;
7. посока на движение (излизане и/или
влизане от Съюза или страната).
(3) Вписването на данни и обстоятелства
в регист ъра се извършва от митническ и
служител.
(4) За всеки запис в регистъра се генерира
уникален референтен номер.
(5) Регистърът позволява търсенето, пре
глеждането и коригирането на данни и обсто
ятелства по генерирания уникален референтен
номер.
Раздел XV
Регистър „Административнонаказателно
производство“
Чл. 28. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Администра
тивнонаказателно производство“, в който се
регистрират данни за образувани администра
тивнонаказателни производства.
(2) Регистърът съдържа данни за:
1. номер на административнонаказателното
производство;
2. номер и дата на съставяне на акта за
установяване на административно нарушение,
трите имена на актосъставителя;
3. индивидуализиращите данни за лице;
4. номер и дата на наказателното постанов
ление или споразумение за прекратяване на
административнонаказателното производство
или мотивирана резолюция за прекратяване на
административнонаказателното производство;
5. размер на наложена глоба/имуществена
санкция в наказателното постановление или
споразумение за прекратяване на администра
тивнонаказателното производство;
6. решение за одобряване или за отказ за
одобряване на споразумение за прекратяване
на административнонаказателното производ
ство – номер и дата;
7. дата на влизане в сила.
(3) Вписването на данни и обстоятелства
в регист ъра се извършва от митническ и
служител.
(4) За всеки запис в регистъра се генерира
уникален референтен номер.
(5) Регистърът позволява търсенето, пре
глеждането и коригирането на данни и обстоя
телства по генерирания уникален референтен
номер.“
Министър:
Владислав Горанов
549
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-792
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) и т. III от Решение № 223 от 24.04.2014 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 37 от 2014 г.),
предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2369 на
Комисията от 26 ноември 2015 г. за приемане на
девета актуализация на списъка на териториите
от значение за Общността в Континенталния
биогеографски регион (нотифицирано под номер
С(2015) 8191), обявявам:
1. Защитена зона BG00 0 0635 „Девненск и
хълм ове“ в землищата на гр. Девня, с. Падина,
с. Кипра, община Девня, област Варна, и с. Чернево, община Суворово, област Варна, с обща
площ 2977,513 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000635 „Девненски хълмове“ са следните
типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1,
т. 1 от Закона за биологичното разнообразие:
– 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 62С0 * Понто-Сарматски степи;
– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi.
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно
състояние;
3.2. одобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания,
посочени в т. 2;
3.3. възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в т. 2.
4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000635 „Девненски хълмове“, е посочен в
приложение № 1, неразделна част от настоящата
заповед.
5. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите на защитената зона са налични и
се съхраняват в Министерството на околната
среда и водите, РИОСВ – Варна, и на интернет
страницата на информационната система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000.

6. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания по
т. 2, застрашени от изчезване и означени със
знак (*) в приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие, както и тези от тях в
неблагоприятно природозащитно състояние в
Континенталния биогеографски район.
7. В границите на защитената зона се забранява:
7.1. промяната на начина на трайно ползване,
разораването, залесяването и превръщането в
трайни насаждения на ливади, пасища, мери,
както и на други тревни площи (обработваеми
земи, които не са включени в сеитбооборот 5
или повече години) в границите на местообитания по т. 2.1, при ползването на земеделските
земи като такива;
7.2. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали)
с изключение на тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване, и/
или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона
за концесиите или е започнала процедура за
съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие,
или е подадено заявление за регистриране на
търговско откритие;
7.3. движение на МПС извън съществуващи
пътища (вкл. горски, селскостопански, ведомствени такива) в неурбанизирани територии освен
за провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни, контролни и консервационни
дейности или по предварително съгласувани с
РИОСВ – Варна, маршрути;
7.4. използването на органични утайки от
промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение
от специализираните органи на Министерството
на земеделието, храните и горите;
7.5. използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
7.6. издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена
с координатен регистър на разпространението на
природно местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи, съгласно приложение № 2, неразделна
част от настоящата заповед, както и иницииране,
провеждане или продължаване на процедури по
реда на Закона за опазване на околната среда,
ЗБР, Закона за горите, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Закона за ус-
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тройство на територията и съответните подзаконови нормативни актове, които са предпоставка
за реализация на строителство; забраната не се
прилага за строежи с действащо разрешително
за строеж към датата на обнародване на настоящата заповед; за ремонт и реконструкция на
съществуващи обекти; за изграждане, ремонт
или реконструкция на съоръжения (елементи)
на техническата инфраструктура; при реализация на строежи с действащо разрешително за
строеж към датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящата заповед, предмет на
изключението, с цел гарантиране опазване на
природно местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи е необходимо изрично становище на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Варна, че конкретното строителство
не засяга местообитанието;
7.7. на територията, определена с координатен
регистър на разпространението на природно
местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи
съгласно приложение № 2, неразделна част от
настоящата заповед, разораване, залесяване и
създаване на трайни насаждения, плодови и
зеленчукови култури, зърнено-бобови култури,
листностъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковични зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни
култури, етеричномаслени култури, едногодишни
или многогодишни фуражни култури;
7.8. п рема х ването на харак терист ик и на
ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, защитни горски пояси, каменни огради
и живи плетове) при ползването на земеделските
земи като такива.
8. Относими мерки за постигане целите на
опазване на защитената зона са заложени и в
следните секторни планове:
8.1. Мерки, произтичащи от Плана за управление на речните басейни в Черноморски
район (2016 – 2021):
8.1.1. забрана или ограничаване на дейности,
които увеличават риска за пряко или непряко
отвеждане на приоритетни и опасни вещества
или дру ги замърсители в подземните води,
включително разкриването на подземните води
на повърхността, чрез изземване на отложенията
и почвите, покриващи водното тяло;
8.1.2. забрана за употреба на продукти за
растителна защита от професионална категория
на употреба върху зони за защита, определени в
Закона за водите, или други площи, определени
със заповед на МOCB.
8.2. Мерки, произтичащи от Националния
план за действие за енергията от възобновяеми
източници (2011 – 2020):
8.2.1. забрана за провеждане на нови съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и ЗБР за фотосоларни/фотоволтаични съоръжения/инсталации в
земеделския и горския фонд, с изключение на
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такива за самостоятелно захранване на обекти
или в нарушени терени;
8.2.2. забрана за провеждане на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР
за вятърни генератори в земеделския и горския
фонд, с изключение на такива за самостоятелно
захранване на обекти или в нарушени терени.
9. В границите на защитената зона се препоръчва:
9.1. възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност (ВПС) – чрез
косене; косенето да се извършва от 15 юни до 15
юли за равнинни и хълмисти райони и между
30 юни и 15 август за планинските райони, като
се осъществява ръчно или с косачки за бавно
косене, коси се от центъра към периферията или
от единия край на ливадата към другия с ниска
скорост; окосената трева се изсушава и събира
на купове или се изнася от парцела;
9.2. възстановяване и поддържане на затревени площи с ВПС – чрез паша, като се поддържа
гъстота на животинските единици на цялата
пасищна площ на стопанството, на която се
извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;
9.3. превръщане на обработваеми земеделски
земи в постоянно затревени площи;
9.4. извършване на противоерозионни мероприятия в обработваеми земи.
10. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка
за съвместимостта им с предмета и целите на
опазване на съответната защитена зона съгласно
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
и наредбата по чл. 31а от същия закон.
11. Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
12. Защитените територии, обявени по реда
на Закона за защитените територии, попадащи
в границите на защитена зона BG0000635 „Дев
ненски хълмове“, запазват статута, категорията,
границите и режимите си на опазване. Горното
не отменя прилагането на забраните по настоящата заповед за тази територия.
13. Защитена зона BG0000635 „Девненски
хълмове“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна.
14. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административно-наказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
15. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
16. Заповедта не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев
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Приложение № 1

Преложение № 1 към т. 4 от Заповед № РД ‐ 792 от 20.12.2018 г.
към т. 4
Координатен
регистър
на
границата
на
защитена
зона
BG0000635
"Девненски
хълмове"
Координатен регистър на границата на защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове“
в "Българска геодезическа
геодезическа система
в „Българска
система2005"
2005“
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

546840,422

4778647,550

293

547005,018

4780692,703

585

550840,763

4784415,241

877

551459,108

4785402,462

2

546992,698

4778641,786

294

546973,229

4780795,879

586

550833,856

4784424,990

878

551466,937

4785406,887

3

547092,497

4778647,550

295

546872,531

4780769,679

587

550820,573

4784441,045

879

551470,236

4785408,731

4

547121,824

4778603,233

296

546860,526

4780809,052

588

550807,502

4784453,100

880

551472,283

4785408,378

5

547146,514

4778521,386

297

546859,179

4780813,084

589

550793,962

4784468,408

881

551473,660

4785395,157

6

547148,039

4778516,312

298

546847,368

4780851,136

590

550793,916

4784468,453

882

551475,836

4785384,145

7

547155,358

4778501,791

299

546824,258

4780912,036

591

550788,912

4784477,747

883

551479,419

4785373,948

8

547171,452

4778469,826

300

546800,056

4780953,501

592

550760,159

4784531,325

884

551510,684

4785336,442

9

547173,293

4778466,177

301

546778,717

4780982,106

593

550731,724

4784584,688

885

551563,080

4785300,363

10

547181,422

4778450,043

302

546826,861

4781039,696

594

550727,073

4784593,344

886

551575,007

4785298,689

11

547187,274

4778433,307

303

546916,523

4781146,912

595

550731,604

4784618,702

887

551582,995

4785293,347

12

547205,177

4778382,192

304

546921,134

4781149,845

596

550732,885

4784627,828

888

551582,955

4785278,747

13

547262,110

4778315,675

305

546960,616

4781160,660

597

550734,550

4784639,672

889

551614,841

4785259,687

14

547314,815

4778234,652

306

546988,787

4781170,039

598

550734,823

4784641,711

890

551627,817

4785252,110

15

547324,012

4778170,908

307

547009,454

4781195,593

599

550743,643

4784663,266

891

551646,014

4785251,517

16

547360,736

4778096,805

308

547018,131

4781210,315

600

550754,865

4784679,761

892

553678,938

4785869,840

17

547368,496

4778042,356

309

547022,363

4781217,481

601

550777,412

4784677,427

893

553694,142

4785861,116

18

547360,810

4778024,128

310

547047,999

4781240,968

602

550792,949

4784675,284

894

553700,113

4785875,407

19

547324,306

4778063,708

311

547077,188

4781265,688

603

550799,232

4784665,603

895

553703,391

4785885,022

20

547173,581

4778227,312

312

547115,625

4781289,488

604

550803,748

4784654,065

896

553704,362

4785884,403

21

547130,231

4778161,208

313

547159,604

4781315,794

605

550808,454

4784642,776

897

553710,431

4785878,669

22

546933,848

4778261,510

314

547161,970

4781317,193

606

550814,194

4784635,287

898

553714,543

4785874,903

23

546950,243

4778317,951

315

547186,231

4781305,910

607

550824,245

4784634,382

899

553723,784

4785867,752

24

546812,792

4778360,465

316

547195,412

4781302,158

608

550832,087

4784637,869

900

553724,071

4785867,546

25

546803,578

4778370,715

317

547199,160

4781301,020

609

550836,946

4784642,947

901

553726,973

4785865,790

26

546800,886

4778373,715

318

547202,338

4781300,053

610

550844,528

4784645,439

902

553769,590

4785844,193

27

546775,154

4778402,339

319

547207,006

4781299,235

611

550861,304

4784648,782

903

553772,652

4785842,595

28

546762,314

4778488,545

320

551646,014

4785251,517

612

550875,240

4784649,152

904

553786,830

4785834,681

29

546764,892

4778586,508

321

551682,837

4785244,601

613

550889,924

4784649,327

905

553791,924

4785831,568

30

546793,579

4778616,730

322

551706,270

4785258,899

614

550908,792

4784644,904

906

553823,220

4785810,747

31

546840,422

4778647,550

323

551720,098

4785272,282

615

550922,829

4784640,338

907

553836,404

4785801,064

32

547207,006

4781299,235

324

551725,328

4785275,357

616

550938,957

4784634,502

908

553859,257

4785784,755

33

547220,151

4781298,548

325

551726,121

4785279,348

617

550951,273

4784628,577

909

553880,814

4785769,309

34

547229,500

4781299,485

326

551727,086

4785280,448

618

550962,568

4784620,475

910

553887,256

4785765,376

35

547239,349

4781298,309

327

551730,841

4785281,218

619

550969,376

4784613,476

911

553888,892

4785764,455

36

547248,323

4781295,727

328

551734,581

4785279,957

620

550976,227

4784604,478

912

553890,488

4785763,554

37

547252,704

4781294,371

329

551735,323

4785274,602

621

550980,725

4784591,066

913

553897,861

4785761,528

38

547263,386

4781289,714

330

551747,338

4785277,293

622

550980,642

4784582,070

914

553905,026

4785761,607

39

547271,163

4781286,126

331

551786,125

4785291,075

623

550980,242

4784572,577

915

553911,072

4785763,717

40

547288,415

4781276,820

332

551802,668

4785309,693

624

550976,908

4784563,486

916

553920,731

4785780,036
4785782,431

41

547292,993

4781274,303

333

551811,335

4785329,702

625

550978,254

4784553,727

917

553929,336

42

547298,723

4781270,063

334

551823,324

4785368,876

626

550983,604

4784544,430

918

553953,814

4785789,889

43

547305,673

4781264,913

335

551842,002

4785364,933

627

550996,289

4784540,376

919

553975,966

4785798,143

44

547314,708

4781256,833

336

551827,339

4785333,476

628

551002,153

4784537,010

920

553980,014

4785798,938
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45

547318,888

4781251,716

337

551810,579

4785286,982

629

551004,296

4784532,304

921

553984,608

4785791,188

46

547321,995

4781248,667

338

551799,880

4785262,090

630

551005,086

4784516,490

922

553984,848

4785790,787

47

547326,318

4781244,399

339

551787,832

4785241,646

631

551006,509

4784508,292

923

553991,443

4785782,795

48

547330,862

4781241,541

340

551768,133

4785221,454

632

551008,702

4784502,211

924

554013,176

4785790,716

49

547334,749

4781238,677

341

551751,300

4785196,606

633

551020,191

4784494,794

925

554021,201

4785795,713

50

547340,663

4781237,223

342

551722,000

4785172,116

634

551040,107

4784486,487

926

554027,259

4785796,708

51

547345,576

4781237,035

343

551712,221

4785159,793

635

551052,441

4784482,498

927

554027,182

4785797,016

52

547349,291

4781237,893

344

551707,685

4785142,333

636

551066,303

4784481,683

928

554057,586

4785807,089

53

547360,073

4781239,480

345

551705,895

4785121,679

637

551086,172

4784481,748

929

554065,445

4785812,546

54

547366,227

4781242,815

346

551705,039

4785095,071

638

551103,984

4784482,269

930

554053,322

4785825,830

55

547382,734

4781254,345

347

551705,373

4785072,862

639

551124,672

4784489,824

931

554055,613

4785826,117

56

547387,820

4781255,903

348

551705,825

4785049,741

640

551133,498

4784491,741

932

554055,723

4785826,179

57

547396,001

4781256,638

349

551708,724

4785025,613

641

551144,460

4784494,638

933

554063,253

4785827,654

58

547405,099

4781256,361

350

551708,887

4784999,402

642

551151,924

4784497,881

934

554069,616

4785831,134

59

547407,003

4781256,099

351

551709,485

4784977,799

643

551159,964

4784502,491

935

554075,767

4785829,620

60

547412,306

4781255,386

352

551709,100

4784967,403

644

551163,409

4784510,082

936

554053,038

4785604,763

61

547416,640

4781255,721

353

551714,149

4784960,137

645

551164,840

4784522,814

937

554047,135

4785299,942

62

547443,648

4781292,120

354

551720,859

4784961,296

646

551164,796

4784531,499

938

554039,159

4785222,292

63

547607,937

4781212,974

355

551720,822

4784951,401

647

551160,430

4784539,099

939

554018,067

4785016,926

64

547661,711

4781256,920

356

551705,823

4784948,260

648

551152,105

4784544,175

940

554007,325

4784974,835

65

547663,783

4781270,313

357

551689,933

4784935,342

649

551146,522

4784548,476

941

554007,936

4784971,544

66

547720,616

4781234,315

358

551686,723

4784928,110

650

551143,221

4784556,378

942

553997,130

4784967,750

67

547798,527

4781139,227

359

551681,225

4784912,619

651

551141,321

4784571,556

943

553990,181

4784966,316

68

547858,504

4781036,059

360

551667,500

4784905,944

652

551140,992

4784571,894

944

553981,810

4784966,518

69

547881,933

4780972,281

361

551666,530

4784911,053

653

551136,834

4784581,679

945

553978,702

4784941,306

70

547911,930

4780833,116

362

551667,125

4784914,789

654

551134,258

4784586,826

946

553964,851

4784936,623

71

547941,484

4780706,803

363

551650,736

4784921,947

655

551124,989

4784597,909

947

553950,092

4784935,136

72

547970,292

4780642,829

364

551633,778

4784921,148

656

551115,166

4784609,621

948

553939,537

4784935,609

73

547974,225

4780603,553

365

551617,937

4784928,663

657

551105,859

4784619,142

949

553929,861

4784936,387

74

547910,006

4780635,163

366

551616,153

4784912,814

658

551094,924

4784630,115

950

553919,890

4784939,104

75

547902,235

4780646,019

367

551615,941

4784893,170

659

551086,961

4784640,248

951

553911,720

4784940,741

76

547894,323

4780681,038

368

551612,787

4784880,982

660

551076,416

4784651,030

952

553903,472

4784940,693

77

547882,621

4780690,149

369

551598,224

4784878,176

661

551067,178

4784662,924

953

553895,523

4784939,143

78

547869,263

4780687,065

370

551595,601

4784869,271

662

551058,859

4784671,124

954

553887,116

4784935,347

79

547808,569

4780670,733

371

551595,831

4784862,771

663

551051,127

4784672,758

955

553878,126

4784929,496

80

547801,749

4780669,533

372

551597,179

4784859,843

664

551042,988

4784675,333

956

553852,636

4784909,427

81

547788,587

4780667,236

373

551605,676

4784859,887

665

551039,642

4784678,363

957

553838,080

4784896,130

82

547777,670

4780662,260

374

551608,971

4784860,356

666

551035,168

4784687,526

958

553822,141

4784881,970

83

547751,250

4780650,880

375

551617,348

4784865,402

667

551028,619

4784702,332

959

553807,586

4784868,860

84

547741,000

4780647,101

376

551622,517

4784867,167

668

551023,448

4784724,060

960

553783,009

4784832,789

85

547728,008

4780640,870

377

551641,354

4784835,524

669

551048,313

4784730,514

961

553751,623

4784790,157

86

547683,422

4780619,756

378

551666,855

4784791,708

670

551062,104

4784724,450

962

553739,294

4784761,032

87

547645,605

4780598,775

379

551670,351

4784757,571

671

551076,643

4784720,191

963

553728,634

4784729,955

88

547640,459

4780596,285

380

551676,491

4784750,309

672

551096,259

4784715,510

964

553726,098

4784705,862

89

547635,386

4780593,024

381

551676,453

4784731,273

673

551102,667

4784714,847

965

553723,696

4784676,019

90

547631,649

4780589,519

382

551679,144

4784712,855

674

551112,137

4784713,863

966

553658,772

4784688,431

91

547628,020

4780585,612

383

551680,251

4784705,270

675

551129,136

4784714,268

967

553615,705

4784706,575

92

547622,679

4780579,043

384

551669,115

4784703,374

676

551134,819

4784714,402

968

553584,076

4784725,176

93

547617,303

4780570,860

385

551668,102

4784703,778

677

551157,579

4784716,292

969

553610,075

4784806,594

94

547606,587

4780555,030

386

551647,660

4784711,915

678

551160,580

4784716,537

970

553598,634

4784812,573
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95

547602,486

4780549,866

387

551631,714

4784699,223

679

551178,450

4784716,620

971

553594,814

4784824,979

96

547596,902

4780542,685

388

551630,024

4784696,635

680

551179,155

4784716,607

972

553585,204

4784853,059

97

547565,854

4780521,819

389

551616,949

4784698,423

681

551199,879

4784716,234

973

553572,535

4784888,228

98

547555,157

4780518,089

390

551608,590

4784689,546

682

551210,848

4784715,902

974

553561,536

4784928,192

99

547551,662

4780516,289

391

551594,968

4784666,846

683

551221,426

4784715,596

975

553553,206

4784973,004

100

547534,726

4780509,111

392

551579,100

4784658,122

684

551223,882

4784715,615

976

553549,104

4785015,652

101

547524,398

4780504,711

393

551569,036

4784637,422

685

551231,464

4784715,691

977

553549,113

4785016,652

102

547515,850

4780500,498

394

551560,518

4784632,699

686

551244,652

4784720,378

978

553553,988

4785063,902

103

547500,724

4780493,016

395

551554,500

4784624,108

687

551247,012

4784721,439

979

553547,247

4785111,574

104

547492,243

4780488,014

396

551548,046

4784597,432

688

551267,048

4784730,417

980

553535,096

4785148,674

105

547483,931

4780483,489

397

551546,071

4784591,129

689

551269,225

4784731,729

981

553527,790

4785196,101

106

547476,725

4780476,500

398

551540,340

4784590,361

690

551281,750

4784739,277

982

553527,741

4785257,955

107

547470,232

4780469,104

399

551536,952

4784555,529

691

551297,210

4784749,026

983

553528,649

4785322,113

108

547463,417

4780457,520

400

551538,876

4784547,389

692

551308,714

4784756,270

984

553527,229

4785364,174

109

547441,558

4780417,077

401

551544,115

4784541,967

693

551317,877

4784767,744

985

553519,494

4785386,946

110

547438,914

4780409,226

402

551551,467

4784537,462

694

551327,036

4784776,234

986

553519,445

4785387,051

111

547430,465

4780384,125

403

551564,887

4784536,151

695

551332,246

4784781,043

987

553511,250

4785419,554

112

547426,379

4780375,812

404

551583,953

4784537,160

696

551344,248

4784795,114

988

553509,202

4785447,938

113

547424,314

4780365,416

405

551595,318

4784543,241

697

551351,399

4784802,753

989

553512,492

4785485,894

114

547422,365

4780346,216

406

551600,937

4784549,498

698

551347,800

4784807,514

990

553519,229

4785518,446

115

547421,161

4780334,338

407

551610,777

4784552,843

699

551339,892

4784810,461

991

553524,624

4785554,321

116

547420,572

4780329,133

408

551618,507

4784551,022

700

551328,598

4784811,941

992

553524,812

4785594,681

117

547418,357

4780309,435

409

551622,744

4784542,986

701

551326,868

4784811,895

993

553524,813

4785594,868

118

547412,987

4780287,322

410

551636,948

4784531,919

702

551317,036

4784811,674

994

553517,748

4785634,545

119

547409,068

4780271,202

411

551644,857

4784522,412

703

551304,288

4784811,355

995

553493,310

4785667,199

120

547402,689

4780232,504

412

551657,561

4784511,173

704

551296,935

4784811,049

996

553465,047

4785698,451

121

547401,365

4780224,491

413

551669,592

4784494,816

705

551288,037

4784810,694

997

553429,680

4785738,267

122

547398,118

4780204,719

414

551680,047

4784483,598

706

551274,057

4784812,261

998

553454,591

4785756,529

123

547395,508

4780191,707

415

551693,845

4784469,162

707

551268,857

4784813,121

999

553466,156

4785763,856

124

547393,056

4780186,443

416

551699,208

4784463,677

708

551264,887

4784813,783

1000

553479,969

4785777,847

125

547389,668

4780172,643

417

551703,913

4784456,697

709

551253,801

4784817,573

1001

553498,998

4785788,417

126

547384,309

4780151,715

418

551704,229

4784450,384

710

551246,549

4784819,492

1002

553514,898

4785798,328

127

547383,314

4780147,836

419

551709,699

4784440,649

711

551244,265

4784820,098

1003

553528,858

4785808,007

128

547374,654

4780125,752

420

551714,245

4784432,359

712

551235,744

4784824,175

1004

553538,321

4785817,791

129

547365,003

4780104,629

421

551719,825

4784427,684

713

551226,061

4784831,076

1005

553554,951

4785832,381

130

547360,171

4780094,611

422

551724,143

4784421,771

714

551223,334

4784833,093

1006

553570,028

4785847,986

131

547357,704

4780085,700

423

551744,004

4784400,782

715

551217,860

4784838,337

1007

553578,238

4785864,154

132

547355,246

4780071,061

424

551746,852

4784391,258

716

551216,110

4784849,412

1008

553578,619

4785864,775

133

547353,569

4780061,059

425

551746,754

4784376,389

717

551216,369

4784863,780

1009

553585,311

4785878,958

134

547350,679

4780047,137

426

551743,937

4784366,669

718

551217,132

4784876,488

1010

553589,928

4785889,494

135

547333,583

4780016,990

427

551733,967

4784358,451

719

551217,179

4784877,080

1011

553592,428

4785888,096

136

547303,835

4779964,530

428

551730,559

4784354,797

720

551219,923

4784889,988

1012

553642,651

4785886,401

137

547295,490

4779950,695

429

551730,558

4784354,672

721

551220,088

4784900,920

1013

553652,520

4785881,895

138

547292,728

4779946,087

430

551728,709

4784341,569

722

551212,486

4784914,401

1014

553678,938

4785869,840

139

547297,811

4779942,766

431

551725,203

4784327,357

723

551212,282

4784914,800

1015

550094,224

4787708,038

140

547350,600

4779919,799

432

551720,362

4784310,782

724

551207,353

4784928,966

1016

550108,149

4787682,016

141

547401,060

4779895,035

433

551720,998

4784298,593

725

551205,292

4784942,481

1017

550112,859

4787672,673

142

547410,823

4779887,828

434

551731,188

4784285,690

726

551205,086

4784944,065

1018

550137,069

4787620,768

143

547414,997

4779877,583

435

551741,955

4784277,097

727

551203,077

4784959,621

1019

550146,051

4787586,993

144

547414,701

4779876,004

436

551741,985

4784277,095

728

551203,088

4784960,807

1020

550150,003

4787528,180
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145

547413,308

4779868,498

437

551741,979

4784277,093

729

551203,074

4784974,233

1021

550178,189

4787485,130

146

547413,418

4779866,811

438

551754,793

4784257,605

730

551203,048

4784978,989

1022

550165,222

4787455,760

147

547409,130

4779858,323

439

551766,651

4784242,750

731

551203,107

4784996,358

1023

550139,708

4787388,521

148

547406,735

4779853,576

440

551772,386

4784234,700

732

551203,172

4785010,102

1024

550117,581

4787320,250

149

547398,566

4779839,615

441

551775,458

4784229,048

733

551203,177

4785011,805

1025

550112,049

4787306,306

150

547391,264

4779830,405

442

551779,721

4784217,263

734

551203,218

4785021,785

1026

550093,219

4787258,801

151

547388,713

4779828,180

443

551781,907

4784210,370

735

551199,970

4785035,248

1027

550081,239

4787228,421

152

547371,473

4779813,095

444

551786,726

4784197,766

736

551198,432

4785051,382

1028

550042,660

4787174,451

153

547354,046

4779796,502

445

551791,611

4784185,600

737

551196,188

4785065,398

1029

549973,070

4787077,079

154

547348,246

4779787,861

446

551795,937

4784173,877

738

551192,814

4785074,363

1030

549953,572

4787034,077

155

547340,769

4779777,477

447

551799,554

4784166,346

739

551184,090

4785087,878

1031

549932,165

4786989,490

156

547332,469

4779760,623

448

551803,097

4784157,691

740

551178,569

4785101,300

1032

549913,775

4786978,565

157

547331,804

4779758,515

449

551810,077

4784144,692

741

551174,382

4785112,272

1033

549871,287

4786946,571

158

547330,634

4779754,704

450

551819,071

4784135,362

742

551168,924

4785116,571

1034

549847,015

4786937,699

159

547328,615

4779748,204

451

551825,254

4784128,370

743

551164,087

4785120,553

1035

549825,199

4786935,403

160

547326,746

4779733,290

452

551832,110

4784119,871

744

551155,147

4785126,571

1036

549812,681

4786933,020

161

547326,625

4779720,326

453

551840,990

4784109,667

745

551145,433

4785130,098

1037

549805,986

4786933,082

162

547326,221

4779716,914

454

551847,585

4784097,672

746

551132,378

4785132,718

1038

549797,655

4786939,862

163

547331,158

4779684,547

455

551854,844

4784085,421

747

551114,677

4785135,007

1039

549781,102

4786955,010

164

547325,881

4779658,043

456

551860,694

4784069,560

748

551106,347

4785132,898

1040

549775,389

4786964,258

165

547325,444

4779655,798

457

551865,443

4784056,146

749

551096,977

4785128,611

1041

549767,547

4787026,633

166

547312,711

4779641,390

458

551869,900

4784044,920

750

551092,456

4785123,905

1042

549775,135

4787043,493

167

547299,630

4779626,580

459

551875,847

4784026,059

751

551080,615

4785120,454

1043

549783,492

4787061,597

168

547282,171

4779578,905

460

551881,214

4783987,439

752

551070,756

4785115,048

1044

549789,180

4787075,730

169

547271,009

4779542,220

461

551843,260

4783995,328

753

551064,512

4785108,733

1045

549794,577

4787084,611

170

547268,497

4779533,985

462

551792,607

4784006,055

754

551056,658

4785097,247

1046

549783,291

4787107,208

171

547264,458

4779526,203

463

551794,604

4783999,313

755

551047,352

4785084,088

1047

549774,671

4787107,476

172

547256,611

4779511,083

464

551782,760

4783999,590

756

551040,103

4785077,283

1048

549767,143

4787104,110

173

547223,422

4779483,840

465

551770,747

4784031,597

757

551024,048

4785070,809

1049

549758,828

4787103,624

174

547221,202

4779480,277

466

551759,057

4784037,642

758

551016,575

4785066,693

1050

549752,419

4787106,433

175

547217,839

4779475,779

467

551746,454

4784046,193

759

551011,833

4785060,615

1051

549745,709

4787110,432

176

547214,773

4779468,581

468

551733,528

4784053,624

760

550992,401

4785040,427

1052

549740,226

4787118,792

177

547209,930

4779450,821

469

551721,042

4784061,424

761

550986,788

4785037,106

1053

549734,661

4787131,777

178

547209,345

4779445,921

470

551707,881

4784070,543

762

550981,175

4785042,593

1054

549728,828

4787149,515

179

547208,668

4779440,283

471

551689,420

4784080,650

763

550974,835

4785052,711

1055

549726,161

4787158,287

180

547208,330

4779437,527

472

551676,932

4784088,263

764

550968,894

4785058,890

1056

549722,476

4787172,002

181

547208,036

4779429,491

473

551665,812

4784095,051

765

550966,141

4785065,225

1057

549718,947

4787183,218

182

547208,653

4779423,248

474

551654,969

4784104,899

766

550966,194

4785070,911

1058

549714,028

4787191,760

183

547209,672

4779418,303

475

551648,239

4784113,397

767

550966,537

4785087,527

1059

549709,632

4787208,358

184

547212,050

4779413,345

476

551638,605

4784125,544

768

550966,278

4785093,402

1060

549706,578

4787222,882

185

547214,246

4779409,670

477

551622,648

4784105,074

769

550960,401

4785099,641

1061

549706,280

4787230,882

186

547219,647

4779403,830

478

551615,509

4784094,270

770

550951,912

4785107,218

1062

549706,341

4787244,189

187

547226,321

4779394,677

479

551601,701

4784080,778

771

550944,289

4785113,849

1063

549706,512

4787255,865

188

547227,322

4779387,223

480

551592,923

4784077,424

772

550935,115

4785121,619

1064

549709,653

4787271,149

189

547260,265

4779338,517

481

551580,564

4784072,040

773

550932,175

4785125,911

1065

549712,632

4787283,549

190

547269,404

4779320,209

482

551568,045

4784069,533

774

550931,293

4785127,216

1066

549715,038

4787292,591

191

547266,830

4779316,557

483

551560,037

4784068,358

775

550923,421

4785134,037

1067

549717,156

4787318,744

192

547270,802

4779311,637

484

551549,593

4784073,953

776

550906,909

4785138,751

1068

549717,431

4787334,867

193

547272,455

4779298,053

485

551540,723

4784080,845

777

550905,680

4785138,903

1069

549717,609

4787347,423

194

547273,443

4779289,880

486

551530,916

4784094,619

778

550897,485

4785139,963

1070

549719,347

4787360,710
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195

547270,861

4779282,001

487

551524,659

4784073,435

779

550885,410

4785138,139

1071

549721,203

4787372,131

196

547275,158

4779277,212

488

551521,001

4784063,035

780

550875,887

4785135,228

1072

549726,076

4787391,205

197

547271,773

4779264,727

489

551517,687

4784049,258

781

550862,220

4785130,294

1073

549729,358

4787401,545

198

547265,779

4779252,943

490

551517,616

4784048,384

782

550849,868

4785125,599

1074

549732,899

4787412,697

199

547261,269

4779251,736

491

551515,544

4784033,783

783

550841,111

4785124,492

1075

549736,449

4787426,028

200

547257,592

4779246,991

492

551512,860

4784020,750

784

550832,428

4785124,573

1076

549739,138

4787438,692

201

547252,568

4779238,696

493

551495,803

4784013,974

785

550828,175

4785124,113

1077

549739,361

4787449,186

202

547259,884

4779211,378

494

551490,454

4784009,775

786

550821,753

4785121,237

1078

549739,414

4787461,619

203

547251,978

4779184,149

495

551475,141

4783997,484

787

550810,921

4785116,401

1079

549740,364

4787476,474

204

547250,078

4779181,438

496

551471,444

4783994,519

788

550804,449

4785112,401

1080

549740,625

4787491,098

205

547249,566

4779171,165

497

551465,253

4783987,204

789

550793,051

4785109,508

1081

549745,094

4787508,169

206

547249,333

4779166,336

498

551459,935

4783986,504

790

550783,919

4785108,405

1082

549752,798

4787523,593

207

547260,262

4779141,399

499

551450,066

4783986,721

791

550769,754

4785110,411

1083

549760,140

4787533,771

208

547263,515

4779129,287

500

551427,072

4783986,560

792

550769,832

4785118,720

1084

549766,089

4787541,906

209

547264,420

4779125,897

501

551409,204

4783986,664

793

550773,123

4785123,313

1085

549773,232

4787550,893

210

547261,696

4779118,404

502

551392,937

4783984,253

794

550784,999

4785132,886

1086

549780,230

4787557,576

211

547258,415

4779113,905

503

551374,028

4783986,491

795

550796,587

4785140,401

1087

549791,166

4787564,540

212

547245,928

4779102,661

504

551369,953

4783991,777

796

550808,650

4785147,599

1088

549802,481

4787565,684

213

547119,683

4779005,381

505

551367,824

4783998,045

797

550819,810

4785154,118

1089

549812,207

4787563,469

214

547116,032

4779005,852

506

551363,560

4784009,768

798

550832,196

4785160,188

1090

549817,308

4787560,673

215

547091,887

4779017,302

507

551354,215

4784019,289

799

550846,933

4785165,987

1091

549826,319

4787549,093

216

547083,579

4779017,365

508

551342,283

4784026,148

800

550862,948

4785161,590

1092

549834,669

4787539,576

217

547065,557

4779022,157

509

551339,741

4784037,355

801

550884,887

4785155,824

1093

549844,325

4787523,492

218

547051,829

4779026,213

510

551334,749

4784049,085

802

550899,152

4785157,941

1094

549850,950

4787516,682

219

547039,770

4779035,322

511

551332,137

4784063,854

803

550906,889

4785163,555

1095

549855,125

4787515,587

220

547034,077

4779039,905

512

551329,783

4784072,748

804

550907,968

4785172,042

1096

549860,469

4787519,036

221

547029,323

4779043,750

513

551328,181

4784081,885

805

550907,597

4785179,230

1097

549867,031

4787526,030

222

547020,943

4779050,710

514

551324,261

4784097,103

806

550900,316

4785189,107

1098

549872,452

4787531,170

223

547003,724

4779060,062

515

551323,769

4784097,982

807

550902,470

4785198,959

1099

549884,348

4787540,557

224

546986,640

4779068,364

516

551319,244

4784115,143

808

550908,302

4785214,711

1100

549892,584

4787546,035

225

546973,905

4779076,181

517

551312,459

4784131,389

809

550917,411

4785233,495

1101

549848,061

4787595,750

226

546959,535

4779088,591

518

551304,643

4784150,892

810

550930,424

4785251,181

1102

549819,441

4787628,880

227

546952,603

4779095,580

519

551300,274

4784158,055

811

550940,455

4785265,895

1103

549831,356

4787640,265

228

546950,389

4779097,079

520

551291,330

4784163,699

812

550943,620

4785277,111

1104

549839,469

4787652,742

229

546930,913

4779112,346

521

551289,234

4784169,092

813

550946,348

4785288,270

1105

549849,340

4787666,146

230

546914,380

4779127,154

522

551285,107

4784179,814

814

550947,038

4785288,576

1106

549856,820

4787677,703

231

546895,321

4779135,774

523

551282,122

4784188,089

815

550949,499

4785297,862

1107

549867,279

4787687,103

232

546875,857

4779151,230

524

551281,997

4784188,090

816

550949,500

4785297,987

1108

549890,979

4787703,127

233

546861,686

4779170,607

525

551278,058

4784203,496

817

550955,777

4785307,863

1109

549901,061

4787705,283

234

546847,962

4779183,855

526

551275,624

4784214,890

818

550959,901

4785314,572

1110

549911,588

4787708,496

235

546807,554

4779205,901

527

551276,460

4784233,251

819

550968,979

4785316,675

1111

549922,138

4787714,271

236

546801,433

4779208,072

528

551291,450

4784250,543

820

550975,921

4785310,674

1112

549940,303

4787719,282

237

546808,164

4779215,558

529

551304,276

4784259,233

821

550980,854

4785303,631

1113

549953,743

4787720,157

238

546811,076

4779223,768

530

551309,054

4784262,437

822

550991,507

4785293,660

1114

549969,847

4787718,888

239

546813,638

4779244,237

531

551314,678

4784269,133

823

550997,670

4785284,481

1115

549996,866

4787714,758

240

546826,804

4779277,947

532

551321,053

4784276,134

824

551002,564

4785273,252

1116

550009,769

4787711,957

241

546831,443

4779298,646

533

551321,961

4784259,568

825

551005,683

4785259,353

1117

550037,486

4787702,265

242

546833,388

4779299,617

534

551324,702

4784245,236

826

551007,948

4785247,586

1118

550049,184

4787717,338

243

546834,491

4779327,733

535

551326,840

4784233,220

827

551010,769

4785241,874

1119

550058,842

4787727,870

244

546842,105

4779338,887

536

551327,262

4784218,221

828

551015,673

4785238,454

1120

550068,538

4787735,834
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245

546841,441

4779347,015

537

551330,049

4784202,076

829

551030,158

4785237,320

1121

550074,087

4787741,349

246

546842,039

4779363,056

538

551333,004

4784190,677

830

551039,686

4785234,046

1122

550075,744

4787742,797

247

546841,524

4779363,009

539

551335,669

4784181,656

831

551048,821

4785228,650

1123

550094,224

4787708,038

248

546842,513

4779380,815

540

551339,659

4784180,744

832

551058,524

4785223,936

1124

548602,106

4788933,884

249

546839,812

4779380,382

541

551354,050

4784189,732

833

551066,561

4785228,235

1125

548656,339

4788917,886

250

546837,956

4779413,649

542

551365,822

4784199,244

834

551078,307

4785228,313

1126

548682,746

4788919,640

251

546836,012

4779420,757

543

551378,485

4784210,434

835

551085,657

4785228,182

1127

548701,372

4788901,573

252

546834,840

4779433,317

544

551368,152

4784221,340

836

551093,327

4785224,300

1128

548734,430

4788887,570

253

546835,087

4779444,165

545

551362,091

4784234,642

837

551105,036

4785220,380

1129

548834,887

4788854,348

254

546831,000

4779462,654

546

551353,223

4784275,397

838

551123,539

4785214,522

1130

548917,184

4788857,082

255

546830,729

4779474,933

547

551349,384

4784292,615

839

551133,390

4785212,369

1131

548956,933

4788885,303

256

546831,745

4779494,615

548

551341,463

4784303,122

840

551151,089

4785207,581

1132

548958,699

4788881,788

257

546832,081

4779497,205

549

551338,494

4784306,398

841

551165,934

4785204,881

1133

548961,814

4788883,558

258

546831,802

4779500,675

550

551321,658

4784307,618

842

551178,159

4785202,581

1134

548974,753

4788855,948

259

546831,488

4779516,254

551

551307,278

4784308,876

843

551187,632

4785206,866

1135

548978,337

4788832,822

260

546830,907

4779523,185

552

551289,709

4784318,661

844

551200,902

4785202,744

1136

548987,790

4788817,340

261

546829,762

4779529,152

553

551278,771

4784331,570

845

551216,671

4785198,724

1137

548984,192

4788795,980

262

546832,643

4779530,678

554

551269,617

4784348,338

846

551225,256

4785194,645

1138

548993,118

4788756,111

263

546832,448

4779537,656

555

551264,453

4784364,067

847

551233,544

4785185,634

1139

548987,176

4788686,790

264

546822,013

4779551,383

556

551257,006

4784382,880

848

551239,481

4785174,708

1140

548988,192

4788666,987

265

546798,552

4779551,050

557

551248,533

4784398,891

849

551243,502

4785168,048

1141

548991,484

4788601,679

266

546770,776

4779550,839

558

551236,317

4784415,499

850

551249,097

4785158,249

1142

548997,204

4788582,533

267

546762,951

4779544,425

559

551226,428

4784406,969

851

551260,210

4785137,923

1143

548989,583

4788569,208

268

546756,251

4779546,091

560

551214,949

4784395,392

852

551241,080

4785196,227

1144

548973,655

4788533,671

269

546776,427

4779609,537

561

551202,721

4784379,511

853

551226,775

4785232,743

1145

548973,879

4788481,986

270

546780,815

4779613,546

562

551194,861

4784371,712

854

551254,711

4785233,400

1146

548978,033

4788455,657

271

546835,045

4779696,024

563

551183,434

4784352,325

855

551280,990

4785214,974

1147

548980,921

4788443,734

272

546909,768

4779794,501

564

551178,287

4784342,939

856

551303,419

4785201,708

1148

548985,061

4788426,701

273

547003,275

4779909,846

565

551173,917

4784329,921

857

551325,317

4785171,056

1149

548975,892

4788440,380

274

547116,582

4780039,980

566

551167,750

4784311,735

858

551350,873

4785149,220

1150

548967,305

4788452,258

275

547195,328

4780306,719

567

551161,421

4784289,614

859

551362,401

4785134,781

1151

548937,795

4788493,216

276

547196,822

4780311,721

568

551157,418

4784269,034

860

551422,819

4785110,295

1152

548875,138

4788506,294

277

547196,364

4780322,929

569

551156,267

4784259,423

861

551433,008

4785104,151

1153

548852,280

4788510,005

278

547196,747

4780329,407

570

551154,404

4784247,131

862

551448,434

4785103,184

1154

548829,904

4788512,014

279

547196,396

4780335,572

571

551154,494

4784236,759

863

551490,271

4785116,637

1155

548776,960

4788516,105

280

547189,183

4780354,739

572

551153,050

4784229,275

864

551528,881

4785134,967

1156

548752,416

4788531,623

281

547188,127

4780357,560

573

551146,809

4784223,273

865

551542,630

4785161,682

1157

548750,411

4788531,047

282

547185,563

4780365,199

574

551137,092

4784212,992

866

551545,000

4785185,004

1158

548724,433

4788585,965

283

547183,792

4780369,550

575

551126,319

4784203,471

867

551548,212

4785216,416

1159

548724,430

4788585,968

284

547166,980

4780409,320

576

551113,459

4784191,157

868

551541,189

4785235,131

1160

548598,292

4788850,167

285

547146,207

4780442,899

577

551107,404

4784184,965

869

551528,420

4785247,745

1161

548597,957

4788850,869

286

547138,775

4780453,541

578

551099,256

4784175,482

870

551511,482

4785253,796

1162

548585,742

4788876,189

287

547132,961

4780464,179

579

551082,996

4784153,641

871

551461,041

4785316,450

1163

548509,591

4788947,699

288

547124,808

4780463,050

580

551070,433

4784139,700

872

551430,317

4785338,806

1164

548497,854

4788958,671

289

547095,426

4780459,005

581

550961,399

4784259,672

873

551429,571

4785343,623

1165

548593,533

4788936,463

290

547079,167

4780485,404

582

550840,107

4784391,630

874

551426,767

4785361,963

1166

548602,106

4788933,884

291

547062,603

4780505,837

583

550843,865

4784399,405

875

551437,028

4785375,254

292

547034,917

4780595,693

584

550843,825

4784408,528

876

551456,376

4785386,719

Приложение № 2 към точки 7.6 и 7.7 от Заповед № РД - 792 от 20.12.2018 г.
ДзаЪобявяване
РЖАВЕН
Е С Т Н Изона
К
С Т Р. 3 5   
на В
защитена
BG0000635 "Девненски хълмове"
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Координатен регистър на разпространението на природно местообитание 62С0*
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степи
в
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степи
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WGS
UTM
координатна
система
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UTM
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№
1

X
547104,321

Y
4778531,216

№
277

X
546965,200

Y

№

X

Y

4780798,957

553

551437,099

4784242,273

№
829

X
554018,097

Y
4785017,001

2

547101,208

4778516,693

278

546886,040

4780808,852

554

551459,472

4784262,515

830

554007,379

4784974,906

3

547083,573

4778509,432

279

546806,880

4780982,015

555

551472,256

4784281,692

831

553993,480

4784979,455

4

547085,648

4778487,647

280

546796,018

4781002,808

556

551464,799

4784292,346

832

553987,108

4785006,940

5

547088,760

4778468,974

281

546826,915

4781039,768

557

551477,583

4784318,980

833

553956,244

4785017,490

6

547088,760

4778456,526

282

546916,577

4781146,983

558

551502,087

4784318,980

834

553925,640

4784999,064

7

547088,760

4778444,077

283

546921,188

4781149,916

559

551512,740

4784332,830

835

553873,620

4784977,534

8

547102,246

4778427,480

284

546960,670

4781160,731

560

551531,917

4784339,222

836

553841,514

4784965,197

9

547112,619

4778435,779

285

546983,206

4781168,234

561

551539,375

4784354,137

837

553791,043

4784960,488

10

547134,404

4778444,077

286

551262,402

4785043,486

562

551511,675

4784349,876

838

553763,785

4784940,755

11

547132,329

4778433,704

287

551253,574

4785017,324

563

551496,760

4784362,660

839

553767,077

4784916,475

12

547114,694

4778423,330

288

551228,958

4785008,350

564

551470,126

4784390,360

840

553742,739

4784916,545

13

547100,171

4778406,732

289

551221,762

4785007,080

565

551452,014

4784398,883

841

553725,919

4784936,418

14

547084,611

4778391,172

290

551214,141

4784998,613

566

551409,399

4784395,687

842

553701,402

4784956,115

15

547057,639

4778379,761

291

551209,485

4785011,313

567

551378,504

4784398,883

843

553686,785

4784913,855

16

547058,676

4778389,097

292

551209,061

4785029,516

568

551364,654

4784394,621

844

553672,073

4784877,658

17

547073,200

4778400,508

293

551213,718

4785040,523

569

551355,065

4784363,726

845

553662,754

4784883,512

18

547078,386

4778413,994

294

551228,958

4785038,830

570

551342,281

4784331,765

846

553639,335

4784910,318

19

547078,386

4778430,592

295

551240,388

4785038,830

571

551333,857

4784318,286

847

553648,283

4784942,302

20

547074,237

4778445,115

296

551262,402

4785043,486

572

551327,007

4784307,326

848

553626,796

4784951,221

21

547062,826

4778449,264

297

551228,095

4785191,649

573

551324,945

4784307,476

849

553584,233

4784923,810

22

547060,751

4778465,862

298

551228,629

4785191,069

574

551311,600

4784320,079

850

553611,765

4784873,292

23

547058,676

4778482,460

299

551228,063

4785191,441

575

551307,124

4784324,307

851

553616,274

4784836,424

24

547050,378

4778486,609

300

551228,095

4785191,649

576

551303,417

4784325,954

852

553596,267

4784820,507

25

547036,892

4778471,049

301

551028,721

4785220,440

577

551278,359

4784337,091

853

553594,884

4784824,999

26

547033,780

4778479,348

302

551053,275

4785213,243

578

551276,139

4784336,563

854

553589,340

4784875,189

27

547046,228

4778501,133

303

551076,135

4785219,170

579

551269,671

4784348,409

855

553571,422

4784917,127

28

547034,817

4778512,544

304

551076,254

4785219,158

580

551264,507

4784364,139

856

553558,150

4784980,838

29

547025,481

4778495,946

305

551062,238

4785200,370

581

551257,060

4784382,952

857

553549,692

4785021,809

30

547015,107

4778475,198

306

551101,143

4785200,370

582

551249,392

4784397,442

858

553554,042

4785063,974

31

547018,219

4778419,181

307

551131,757

4785202,283

583

551256,280

4784407,201

859

553549,859

4785093,555

32

547009,920

4778404,658

308

551154,717

4785190,165

584

551267,705

4784423,386

860

553554,212

4785127,198

33

547015,107

4778382,873

309

551186,607

4785182,512

585

551279,424

4784409,537

861

553541,741

4785222,048

34

547026,518

4778356,939

310

551207,016

4785184,425

586

551274,097

4784370,118

862

553529,961

4785294,675

35

547040,004

4778329,967

311

551212,871

4785169,217

587

551291,143

4784361,595

863

553528,520

4785309,253

36

547053,490

4778299,884

312

551203,981

4785161,597

588

551306,058

4784396,752

864

553528,703

4785322,185

37

547070,087

4778305,070

313

551207,368

4785151,013

589

551335,889

4784418,060

865

553527,283

4785364,246

38

547089,797

4778304,033

314

551216,258

4785148,897

590

551381,700

4784418,060

866

553521,762

4785380,498

39

547110,545

4778296,772

315

551211,178

4785141,700

591

551422,184

4784420,190

867

553518,315

4785420,586

40

547133,367

4778287,435

316

551212,871

4785135,350

592

551439,230

4784450,021

868

553521,247

4785476,411

41

547158,264

4778271,875

317

551210,331

4785123,920

593

551430,707

4784484,113

869

553542,084

4785473,194

42

547184,198

4778251,127

318

551211,601

4785114,183

594

551393,419

4784491,570

870

553565,474

4785401,638
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Y

№

X

Y

43

547194,571

4778236,604

319

551217,528

4785104,023

595

551360,392

4784495,832

871

553575,745

4785283,967

44

547197,683

4778210,670

320

551221,762

4785090,900

596

551352,935

4784510,747

872

553607,060

4785231,862

45

547197,258

4778201,741

321

551214,565

4785084,973

597

551371,046

4784539,512

873

553593,733

4785191,891

46

547173,635

4778227,384

322

551215,412

4785076,930

598

551359,327

4784575,735

874

553588,374

4785155,164

47

547173,621

4778227,363

323

551220,915

4785071,426

599

551338,020

4784568,277

875

553864,679

4785738,663
4785718,603

48

547173,578

4778227,410

324

551214,141

4785066,346

600

551327,366

4784536,316

876

553894,631

49

547143,155

4778181,018

325

551196,375

4785064,638

601

551311,385

4784504,355

877

553930,162

4785731,862

50

547124,030

4778195,110

326

551196,242

4785065,470

602

551285,816

4784496,897

878

553966,347

4785716,547

51

547107,433

4778208,596

327

551192,868

4785074,435

603

551247,463

4784497,962

879

553995,003

4785685,202

52

547088,760

4778222,081

328

551184,144

4785087,950

604

551200,587

4784490,505

880

553995,053

4785682,041
4785646,132

53

547066,975

4778226,231

329

551183,321

4785089,951

605

551157,972

4784459,609

881

554018,950

54

547043,116

4778234,530

330

551195,938

4785090,476

606

551145,187

4784443,628

882

554045,453

4785643,420

55

547030,668

4778259,426

331

551203,135

4785099,366

607

551126,011

4784414,863

883

554054,584

4785620,205

56

547009,920

4778272,912

332

551195,938

4785103,176

608

551125,825

4784414,690

884

554053,032

4785604,860

57

546994,360

4778280,174

333

551180,608

4785096,547

609

551092,984

4784383,968

885

554059,953

4785596,548

58

546991,248

4778273,950

334

551178,623

4785101,371

610

551082,330

4784353,072

886

554064,170

4785589,822

59

546999,547

4778264,613

335

551176,346

4785107,339

611

551052,500

4784357,333

887

554013,634

4785571,220

60

547006,808

4778244,903

336

551176,465

4785107,410

612

551018,408

4784363,726

888

553976,725

4785552,219

61

547005,771

4778231,418

337

551188,318

4785115,453

613

551015,212

4784388,229

889

553971,735

4785549,885

62

546962,201

4778270,837

338

551198,478

4785127,306

614

551029,296

4784422,432

890

553971,687

4785549,625

63

546979,837

4778293,659

339

551184,508

4785129,000

615

551030,127

4784424,452

891

553970,588

4785549,059

64

546990,210

4778318,556

340

551171,385

4785128,153

616

551005,624

4784445,759

892

553943,096

4785527,173

65

546974,650

4778323,743

341

551161,863

4785122,158

617

550996,035

4784441,498

893

553915,787

4785588,840

66

546920,707

4778344,490

342

551155,201

4785126,643

618

550994,039

4784436,649

894

553887,272

4785627,392

67

546924,856

4778357,976

343

551155,153

4785126,660

619

550973,663

4784387,164

895

553875,541

4785593,068

68

546919,669

4778371,462

344

551155,142

4785126,667

620

551000,297

4784366,922

896

553879,412

4785549,766

69

546905,146

4778370,425

345

551145,428

4785130,194

621

550974,728

4784371,183

897

553843,942

4785550,978

70

546895,810

4778353,827

346

551132,373

4785132,815

622

550947,028

4784378,641

898

553803,526

4785570,664

71

546869,876

4778369,387

347

551114,672

4785135,104

623

550891,629

4784410,602

899

553765,221

4785564,116

72

546831,493

4778382,873

348

551106,343

4785132,994

624

550870,322

4784437,236

900

553739,943

4785591,687

73

546814,896

4778398,433

349

551096,972

4785128,707

625

550838,360

4784470,263

901

553717,943

4785608,508

74

546800,372

4778412,957

350

551092,451

4785124,001

626

550817,053

4784505,420

902

553728,509

4785617,904

75

546794,148

4778443,040

351

551080,611

4785120,551

627

550794,680

4784567,212

903

553764,120

4785613,587

76

546795,186

4778475,198

352

551079,115

4785119,731

628

550800,007

4784586,388

904

553808,795

4785614,065

77

546788,961

4778528,104

353

551061,741

4785117,993

629

550819,184

4784532,054

905

553844,009

4785626,890

78

546791,036

4778563,375

354

551035,918

4785106,140

630

550840,478

4784520,436

906

553855,883

4785648,872

79

546806,597

4778594,495

355

551010,518

4785084,973

631

550838,360

4784536,316

907

553816,972

4785659,349

80

546838,755

4778607,981

356

551016,207

4785066,324

632

550825,268

4784563,271

908

553774,073

4785649,424

81

546861,577

4778602,794

357

551011,828

4785060,711

633

550820,249

4784573,604

909

553741,015

4785669,391

82

546889,586

4778602,794

358

551002,494

4785051,013

634

550836,230

4784626,872

910

553658,621

4785691,843

83

546911,371

4778600,720

359

550991,891

4785056,610

635

550884,171

4784641,788

911

553610,019

4785696,289
4785682,173

84

546939,379

4778592,421

360

550983,424

4785063,806

636

550919,329

4784632,199

912

553594,800

85

546958,052

4778581,010

361

550966,403

4785078,506

637

550964,074

4784590,650

913

553611,046

4785662,005

86

546969,463

4778554,038

362

550966,591

4785087,598

638

550980,055

4784545,904

914

553591,203

4785646,349

87

546983,986

4778529,141

363

550966,332

4785093,474

639

551005,624

4784495,832

915

553561,685

4785641,518

88

546988,136

4778560,262

364

550960,455

4785099,713

640

551031,664

4784490,103

916

553571,513

4785675,825

89

546975,687

4778588,271

365

550955,686

4785103,969

641

551040,161

4784486,558

917

553565,427

4785717,992

90

546945,604

4778612,131

366

550939,821

4785131,116

642

551052,495

4784482,570

918

553575,346

4785750,961

91

546951,828

4778626,654

367

550932,624

4785166,253

643

551066,357

4784481,754

919

553621,639

4785780,934
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92

546983,986

4778618,355

368

550924,581

4785189,537

644

551086,226

4784481,820

920

553680,316

4785795,738

93

547005,771

4778606,944

369

550939,821

4785207,740

645

551104,038

4784482,341

921

553750,571

4785776,276
4785766,174

94

547022,369

4778591,383

370

550934,741

4785236,950

646

551124,726

4784489,896

922

553812,898

95

547035,854

4778566,487

371

550940,244

4785262,773

647

551133,552

4784491,813

923

553864,679

4785738,663

96

547043,116

4778537,440

372

550970,301

4785294,947

648

551144,514

4784494,710

924

549829,048

4787222,742
4787206,099

97

547052,452

4778527,067

373

550988,504

4785282,670

649

551149,118

4784496,710

925

549842,363

98

547061,789

4778540,552

374

550996,124

4785258,540

650

551153,710

4784497,962

926

549859,006

4787242,714

99

547060,751

4778554,038

375

551009,613

4785244,303

651

551194,194

4784520,335

927

549885,635

4787298,192

100

547053,490

4778582,047

376

551010,765

4785241,970

652

551228,286

4784527,793

928

549900,059

4787333,697

101

547035,854

4778606,944

377

551012,943

4785240,451

653

551274,097

4784551,231

929

549913,374

4787381,408
4787420,242

102

547009,920

4778632,878

378

551028,721

4785220,440

654

551302,862

4784583,192

930

549920,031

103

547015,407

4778643,166

379

551810,574

4785287,078

655

551335,889

4784595,977

931

549943,332

4787450,200

104

547072,971

4778646,491

380

551803,919

4785271,595

656

551343,258

4784616,765

932

549966,632

4787471,281

105

547076,312

4778635,990

381

551798,961

4785260,637

657

551348,338

4784639,202

933

549987,714

4787462,405

106

547076,312

4778612,131

382

551794,359

4785252,827

658

551344,528

4784665,872

934

550027,658

4787449,090

107

547085,648

4778585,159

383

551770,560

4785232,003

659

551344,952

4784709,476

935

550028,767

4787424,680

108

547097,059

4778557,150

384

551756,710

4785209,630

660

551359,768

4784723,446

936

550015,453

4787410,256

109

547104,321

4778531,216

385

551723,684

4785176,604

661

551357,652

4784738,262

937

550002,138

4787390,284

110

547202,680

4779727,823

386

551708,458

4785158,558

662

551364,002

4784760,699

938

549993,262

4787372,531
4787366,984

111

547247,208

4779665,979

387

551710,788

4785154,390

663

551366,965

4784781,019

939

550013,233

112

547323,894

4779675,874

388

551707,681

4785142,430

664

551391,519

4784789,909

940

550009,905

4787359,217

113

547328,711

4779672,371

389

551705,891

4785121,775

665

551401,679

4784800,492

941

549984,385

4787366,984

114

547325,878

4779658,140

390

551705,034

4785095,167

666

551380,935

4784814,463

942

549943,332

4787379,189

115

547325,442

4779655,895

391

551705,368

4785072,959

667

551364,506

4784817,947

943

549906,717

4787280,439
4787239,386

116

547312,708

4779641,487

392

551705,820

4785049,837

668

551346,054

4784829,177

944

549903,388

117

547299,627

4779626,676

393

551707,201

4785038,348

669

551309,700

4784834,279

945

549907,826

4787221,633

118

547282,168

4779579,002

394

551706,479

4785037,560

670

551271,433

4784834,917

946

549897,840

4787209,428
4787204,990

119

547271,006

4779542,317

395

551700,129

4785024,436

671

551247,834

4784851,499

947

549884,526

120

547268,494

4779534,082

396

551704,362

4785006,233

672

551236,354

4784871,271

948

549876,759

4787183,908

121

547264,455

4779526,300

397

551705,209

4784985,913

673

551241,456

4784898,696

949

549894,512

4787159,498

122

547256,608

4779511,180

398

551707,749

4784965,593

674

551246,559

4784930,585

950

549908,936

4787138,417

123

547223,419

4779483,937

399

551709,442

4784953,316

675

551256,126

4784949,719

951

549913,374

4787127,321

124

547221,199

4779480,375

400

551700,552

4784951,199

676

551255,488

4784990,537

952

549911,155

4787102,911

125

547217,835

4779475,876

401

551676,422

4784921,989

677

551256,763

4785004,569

953

549908,936

4787061,858

126

547214,770

4779468,678

402

551670,277

4784907,393

678

551279,086

4785025,616

954

549912,265

4787023,024

127

547209,927

4779450,917

403

551669,140

4784906,840

679

551277,810

4785053,678

955

549917,812

4787010,819

128

547209,342

4779446,018

404

551666,636

4784911,453

680

551268,244

4785068,348

956

549902,279

4787003,052

129

547208,664

4779440,381

405

551667,179

4784914,860

681

551266,968

4785111,717

957

549886,745

4787018,585

130

547208,327

4779437,624

406

551664,043

4784916,230

682

551256,126

4785154,449

958

549871,211

4787016,366

131

547208,034

4779429,588

407

551661,606

4784920,719

683

551248,472

4785178,047

959

549849,020

4787016,366

132

547208,650

4779423,345

408

551638,322

4784931,303

684

551246,752

4785179,176

960

549825,720

4787016,366

133

547209,668

4779418,400

409

551633,666

4784926,223

685

551241,134

4785196,298

961

549803,529

4787004,161

134

547212,046

4779413,442

410

551618,849

4784928,763

686

551227,002

4785232,373

962

549792,433

4786990,847

135

547214,243

4779409,767

411

551618,414

4784928,534

687

551227,338

4785232,827

963

549800,200

4787008,599
4787028,571

136

547219,645

4779403,927

412

551617,991

4784928,734

688

551253,086

4785233,432

964

549824,610

137

547226,317

4779394,774

413

551617,932

4784928,760

689

551258,625

4785230,749

965

549832,377

4787047,434

138

547227,319

4779387,320

414

551617,875

4784928,250

690

551272,725

4785220,862

966

549851,239

4787069,625

139

547260,262

4779338,614

415

551610,806

4784924,529

691

551287,802

4785209,433

967

549861,225

4787095,144

140

547269,401

4779320,306

416

551615,039

4784906,749

692

551316,165

4785180,647

968

549870,102

4787128,431
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141

547266,826

4779316,654

417

551604,879

4784897,013

693

551324,870

4785171,771

969

549870,102

4787147,293

142

547270,800

4779311,734

418

551606,149

4784882,196

694

551325,312

4785171,152

970

549857,897

4787157,279
4787165,046

143

547272,452

4779298,150

419

551600,449

4784878,702

695

551326,330

4785170,282

971

549833,487

144

547273,439

4779289,977

420

551598,219

4784878,273

696

551337,755

4785158,633

972

549819,062

4787156,169

145

547270,858

4779282,097

421

551597,882

4784877,129

697

551350,826

4785149,351

973

549806,857

4787163,936
4787158,389

146

547275,154

4779277,309

422

551593,026

4784874,153

698

551350,868

4785149,315

974

549792,433

147

547271,769

4779264,824

423

551595,994

4784870,716

699

551362,396

4785134,877

975

549793,543

4787136,198

148

547265,776

4779253,041

424

551595,596

4784869,367

700

551362,455

4785134,853

976

549787,995

4787118,445

149

547261,266

4779251,833

425

551595,826

4784862,867

701

551374,987

4785129,774

977

549771,352

4787121,773

150

547257,588

4779247,088

426

551597,174

4784859,940

702

551363,672

4785119,145

978

549755,818

4787137,307
4787150,622

151

547252,565

4779238,793

427

551597,221

4784859,940

703

551350,474

4785070,753

979

549760,256

152

547259,881

4779211,475

428

551597,233

4784859,915

704

551373,570

4785024,560

980

549773,571

4787161,717

153

547251,975

4779184,247

429

551605,730

4784859,959

705

551353,773

4784994,865

981

549793,543

4787171,703

154

547250,075

4779181,535

430

551609,025

4784860,428

706

551303,181

4785000,364

982

549795,762

4787182,799

155

547249,563

4779171,263

431

551617,402

4784865,473

707

551302,082

4784962,970

983

549780,228

4787192,785

156

547249,330

4779166,434

432

551619,321

4784866,128

708

551305,381

4784920,077

984

549768,023

4787202,770

157

547260,259

4779141,496

433

551627,217

4784859,360

709

551358,173

4784883,783

985

549753,599

4787195,004

158

547263,512

4779129,385

434

551629,941

4784854,785

710

551402,165

4784848,589

986

549745,832

4787214,976

159

547264,417

4779125,994

435

551644,672

4784827,163

711

551418,663

4784814,494

987

549738,065

4787242,714

160

547261,692

4779118,501

436

551642,132

4784812,769

712

551427,461

4784763,902

988

549736,956

4787267,124

161

547259,893

4779116,033

437

551658,219

4784800,492

713

551442,859

4784715,510

989

549749,161

4787288,206

162

547177,943

4779069,805

438

551665,393

4784794,308

714

551504,449

4784778,200

990

549760,256

4787303,739

163

547041,886

4779047,541

439

551666,850

4784791,805

715

551530,844

4784859,587

991

549779,119

4787331,478

164

546940,463

4779116,806

440

551667,596

4784784,524

716

551572,638

4784913,478

992

549771,352

4787351,450
4787381,408

165

546931,001

4779112,391

441

551664,569

4784778,902

717

551615,531

4784947,573

993

549761,366

166

546930,967

4779112,418

442

551669,908

4784761,942

718

551632,028

4785005,863

994

549774,680

4787406,927

167

546914,434

4779127,225

443

551670,346

4784757,667

719

551662,823

4785071,852

995

549786,885

4787426,899
4787452,419

168

546895,375

4779135,845

444

551671,755

4784756,001

720

551677,121

4785115,845

996

549783,557

169

546875,911

4779151,302

445

551669,226

4784746,306

721

551658,424

4785138,942

997

549780,228

4787474,610

170

546861,740

4779170,679

446

551667,532

4784726,409

722

551608,932

4785144,441

998

549782,447

4787494,582

171

546848,016

4779183,927

447

551674,591

4784704,403

723

551551,169

4785180,061

999

549789,105

4787511,225

172

546807,608

4779205,973

448

551674,105

4784704,321

724

551551,539

4785181,493

1000

549803,529

4787523,430

173

546807,579

4779205,983

449

551656,526

4784714,132

725

551554,926

4785219,170

1001

549816,843

4787537,854

174

546807,550

4779205,999

450

551639,169

4784712,439

726

551543,072

4785236,950

1002

549830,158

4787521,211

175

546801,490

4779208,147

451

551633,538

4784700,776

727

551517,672

4785258,963

1003

549842,363

4787493,472

176

546808,218

4779215,630

452

551632,819

4784700,203

728

551492,580

4785277,414

1004

549832,377

4787483,486

177

546811,130

4779223,840

453

551620,119

4784701,432

729

551487,456

4785283,779

1005

549819,062

4787447,981

178

546813,692

4779244,309

454

551618,485

4784698,308

730

551476,609

4785311,457

1006

549825,720

4787421,352

179

546826,858

4779278,018

455

551616,944

4784698,519

731

551450,785

4785338,974

1007

549816,843

4787403,599

180

546831,497

4779298,718

456

551608,586

4784689,642

732

551452,902

4785360,987

1008

549813,515

4787362,546

181

546833,442

4779299,688

457

551595,858

4784668,434

733

551483,382

4785368,184

1009

549797,981

4787293,753

182

546834,115

4779316,848

458

551590,486

4784665,449

734

551504,972

4785342,360

1010

549809,076

4787274,891

183

546856,355

4779336,970

459

551581,581

4784659,585

735

551507,199

4785340,713

1011

549829,048

4787222,742

184

546856,355

4779497,764

460

551579,096

4784658,219

736

551510,680

4785336,538

1012

550075,368

4787611,084
4787575,579

185

546834,091

4779562,081

461

551578,903

4784657,821

737

551542,071

4785314,923

1013

550089,792

186

546784,616

4779609,083

462

551573,129

4784654,019

738

551545,612

4785312,304

1014

550092,011

4787531,197

187

546913,251

4779784,719

463

551573,632

4784646,980

739

551546,209

4785312,074

1015

550084,245

4787505,677

188

546945,410

4779831,720

464

551569,031

4784637,518

740

551563,076

4785300,459

1016

550069,820

4787520,101

189

547086,414

4779881,195

465

551567,600

4784636,725

741

551563,105

4785300,455

1017

550039,863

4787507,896
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190

547284,314

4779918,302

466

551550,692

4784637,932

742

551563,134

4785300,434

1018

550035,424

4787537,854

191

547309,052

4779829,247

467

551553,232

4784623,539

743

551575,033

4785298,765

1019

550028,767

4787555,607
4787580,017

192

547254,629

4779777,298

468

551548,576

4784608,722

744

551582,990

4785293,443

1020

550034,315

193

547202,680

4779727,823

469

551541,379

4784592,635

745

551582,950

4785278,844

1021

550018,781

4787582,236

194

546983,206

4781168,234

470

551541,886

4784590,665

746

551614,836

4785259,784

1022

549998,809

4787587,784
4787577,798

195

547044,360

4781073,544

471

551540,336

4784590,457

747

551627,812

4785252,206

1023

549986,604

196

547044,360

4781076,017

472

551537,058

4784556,755

748

551627,831

4785252,206

1024

549992,152

4787551,169

197

547081,466

4781026,542

473

551530,852

4784527,793

749

551627,871

4785252,182

1025

550002,138

4787532,306

198

547123,520

4780967,172

474

551530,852

4784489,439

750

551646,068

4785251,589

1026

549999,919

4787499,020

199

547158,153

4780925,119

475

551531,917

4784458,544

751

551682,891

4785244,673

1027

549984,385

4787485,705
4787503,458

200

547192,785

4780939,961

476

551529,786

4784430,844

752

551706,324

4785258,971

1028

549977,728

201

547222,470

4780937,487

477

551544,702

4784411,667

753

551719,431

4785271,655

1029

549974,399

4787532,306

202

547262,050

4780949,856

478

551540,440

4784369,052

754

551730,076

4785275,683

1030

549964,413

4787541,183

203

547299,157

4780932,540

479

551561,747

4784355,203

755

551734,962

4785277,274

1031

549952,208

4787562,264

204

547341,210

4780939,961

480

551561,747

4784333,895

756

551735,318

4785274,699

1032

549953,318

4787581,127

205

547403,054

4780860,801

481

551551,094

4784322,176

757

551735,372

4785274,711

1033

549963,304

4787598,879

206

547440,160

4780786,589

482

551551,094

4784306,196

758

551735,377

4785274,674

1034

549962,194

4787613,304

207

547457,477

4780744,535

483

551581,990

4784267,842

759

551747,392

4785277,364

1035

549983,276

4787618,851

208

547553,953

4780801,431

484

551604,362

4784288,084

760

551786,179

4785291,147

1036

550003,248

4787608,865

209

547677,641

4780779,167

485

551626,735

4784283,823

761

551802,722

4785309,765

1037

550025,439

4787623,290

210

547771,643

4780747,008

486

551624,604

4784325,372

762

551805,364

4785315,864

1038

550052,068

4787639,933

211

547675,167

4780687,638

487

551661,892

4784342,418

763

551805,717

4785316,167

1039

550072,040

4787635,495

212

547608,376

4780620,847

488

551678,938

4784334,961

764

551806,306

4785318,039

1040

550075,368

4787611,084

213

547631,476

4780589,347

489

551700,246

4784348,810

765

551811,389

4785329,774

1041

548710,991

4788820,838
4788807,117

214

547628,074

4780585,684

490

551727,480

4784336,706

766

551823,378

4785368,948

1042

548718,537

215

547622,733

4780579,115

491

551725,197

4784327,453

767

551835,577

4785366,373

1043

548720,000

4788813,335

216

547617,357

4780570,932

492

551720,357

4784310,879

768

551835,548

4785366,240

1044

548728,315

4788817,954
4788821,187

217

547606,641

4780555,102

493

551720,994

4784298,689

769

551821,934

4785318,590

1045

548738,939

218

547602,540

4780549,938

494

551731,183

4784285,787

770

551810,574

4785287,078

1046

548756,954

4788823,035

219

547596,956

4780542,756

495

551731,215

4784285,796

771

553588,374

4785155,164

1047

548767,116

4788818,878

220

547565,908

4780521,891

496

551731,242

4784285,762

772

553613,630

4785152,446

1048

548770,151

4788816,276

221

547555,211

4780518,160

497

551741,981

4784277,191

773

553655,464

4785152,858

1049

548774,712

4788820,838

222

547551,716

4780516,361

498

551741,974

4784277,189

774

553707,456

4785166,964

1050

548790,643

4788799,285

223

547534,780

4780509,183

499

551751,514

4784262,682

775

553754,964

4785170,341

1051

548803,518

4788783,190

224

547524,452

4780504,782

500

551739,664

4784253,992

776

553814,386

4785207,438

1052

548810,074

4788779,615

225

547515,904

4780500,569

501

551726,880

4784241,208

777

553835,770

4785221,381

1053

548813,078

4788778,899

226

547500,778

4780493,088

502

551726,880

4784214,574

778

553877,557

4785203,287

1054

548825,315

4788788,977

227

547492,297

4780488,085

503

551732,207

4784190,070

779

553905,006

4785237,249

1055

548838,473

4788804,424

228

547483,985

4780483,560

504

551719,422

4784164,501

780

553932,467

4785277,467

1056

548835,480

4788807,792

229

547476,779

4780476,572

505

551732,207

4784121,886

781

553953,763

4785323,991

1057

548839,637

4788810,101

230

547474,612

4780474,103

506

551725,815

4784108,037

782

553973,576

4785373,772

1058

548841,552

4788808,038

231

547459,950

4780524,371

507

551716,226

4784125,082

783

553984,824

4785402,476

1059

548846,868

4788814,278

232

547412,949

4780554,056

508

551701,311

4784163,436

784

553986,549

4785403,085

1060

548858,113

4788791,788

233

547445,108

4780487,265

509

551706,638

4784200,724

785

553990,670

4785402,734

1061

548867,483

4788773,047
4788773,047

234

547422,844

4780400,683

510

551694,919

4784190,070

786

553997,748

4785404,668

1062

548877,791

235

547390,685

4780388,315

511

551687,461

4784161,305

787

554003,748

4785404,862

1063

548891,847

4788752,431

236

547363,474

4780484,791

512

551690,657

4784099,514

788

554017,075

4785406,924

1064

548923,708

4788729,941

237

547375,843

4780593,636

513

551650,173

4784120,821

789

554038,852

4785410,658

1065

548926,519

4788702,766

238

547338,737

4780566,425

514

551626,735

4784155,978

790

554054,351

4785411,139

1066

548934,953

4788669,968
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№

X
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239

547338,737

4780479,843

515

551590,512

4784131,475

791

554058,616

4785411,879

1067

548951,821

4788643,730

240

547388,212

4780316,576

516

551597,970

4784150,651

792

554057,526

4785401,261

1068

548974,311

4788629,673

241

547370,895

4780309,154

517

551584,120

4784176,220

793

554056,202

4785388,792

1069

548975,248

4788588,442

242

547331,315

4780420,473

518

551583,055

4784212,443

794

554043,792

4785368,405

1070

548964,940

4788552,833

243

547299,157

4780494,686

519

551524,459

4784175,155

795

554010,959

4785375,790

1071

548955,569

4788511,601

244

547323,894

4780601,057

520

551545,767

4784173,024

796

553983,309

4785319,656

1072

548946,198

4788497,545

245

547321,420

4780618,373

521

551570,270

4784164,501

797

553964,954

4785282,385

1073

548914,337

4788522,846

246

547284,314

4780591,162

522

551548,963

4784150,651

798

553971,263

4785268,559

1074

548867,483

4788531,280

247

547215,049

4780546,635

523

551527,656

4784128,279

799

553928,309

4785223,606

1075

548797,202

4788533,154

248

547195,259

4780467,475

524

551492,498

4784125,082

800

553939,204

4785214,476

1076

548759,719

4788538,777

249

547227,418

4780336,366

525

551488,237

4784110,167

801

553992,946

4785274,920

1077

548749,411

4788560,329

250

547281,840

4780244,837

526

551458,406

4784098,448

802

554033,389

4785270,632

1078

548750,348

4788584,693

251

547331,315

4780212,678

527

551425,380

4784084,598

803

554043,055

4785260,372

1079

548725,984

4788622,177

252

547362,743

4780176,667

528

551404,073

4784073,945

804

554039,154

4785222,388

1080

548708,180

4788645,604

253

547232,365

4780175,572

529

551374,242

4784055,833

805

554027,691

4785110,781

1081

548689,450

4788677,364

254

547187,529

4780280,190

530

551359,327

4784077,141

806

554015,847

4785087,849

1082

548686,742

4788675,683

255

547195,382

4780306,791

531

551381,700

4784080,337

807

553987,907

4785109,091

1083

548676,580

4788695,545

256

547196,876

4780311,792

532

551377,438

4784111,233

808

553970,942

4785107,484

1084

548670,575

4788710,327

257

547196,418

4780323,000

533

551322,039

4784131,475

809

553949,355

4785107,380

1085

548673,378

4788713,285

258

547196,801

4780329,479

534

551318,197

4784117,852

810

553935,569

4785098,168

1086

548670,981

4788718,917

259

547196,450

4780335,644

535

551312,513

4784131,461

811

553921,879

4785079,816

1087

548668,727

4788717,256

260

547189,237

4780354,811

536

551304,754

4784150,823

812

553909,505

4785087,375

1088

548659,489

4788733,423

261

547188,181

4780357,632

537

551310,320

4784157,044

813

553918,581

4785104,186

1089

548652,098

4788751,899

262

547185,617

4780365,271

538

551310,320

4784183,678

814

553893,830

4785117,778

1090

548645,169

4788773,610

263

547183,846

4780369,622

539

551318,843

4784213,508

815

553867,789

4785105,401

1091

548643,322

4788788,391

264

547167,034

4780409,391

540

551329,497

4784190,070

816

553875,709

4785084,140

1092

548642,860

4788801,787

265

547146,261

4780442,971

541

551334,904

4784184,324

817

553885,001

4785076,568

1093

548646,555

4788806,868

266

547138,829

4780453,613

542

551335,664

4784181,752

818

553886,736

4785055,245

1094

548650,250

4788812,873

267

547133,015

4780464,250

543

551335,719

4784181,740

819

553888,427

4785038,503

1095

548654,870

4788806,406

268

547132,975

4780464,245

544

551335,723

4784181,727

820

553865,514

4785026,223

1096

548656,265

4788805,655

269

547132,958

4780464,275

545

551337,794

4784181,254

821

553874,898

4785006,464

1097

548656,640

4788806,781

270

547124,805

4780463,147

546

551346,542

4784171,959

822

553905,526

4785015,739

1098

548675,382

4788851,761

271

547109,993

4780461,107

547

551378,504

4784168,763

823

553931,511

4785032,618

1099

548680,067

4788876,125

272

546990,659

4780739,552

548

551371,046

4784191,136

824

553966,848

4785038,879

1100

548695,061

4788897,678

273

546973,283

4780795,951

549

551389,157

4784185,809

825

553982,361

4785023,710

1101

548716,613

4788882,685

274

546973,237

4780795,939

550

551413,661

4784186,874

826

554020,559

4785041,334

1102

548711,928

4788863,006

275

546973,226

4780795,975

551

551418,363

4784198,630

827

554018,062

4785017,023

1103

548716,613

4788848,950

276

546967,155

4780794,396

552

551426,445

4784218,835

828

554018,100

4785017,025

1104

548710,991

4788820,838
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-111
от 21 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
на д лези/под лези за ж п у час т ък П ловд и в –
Бу ргас“ от проект „Рехабилитация на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас, Фаза 2“, е
необходимо изграж дането на нов пътен надлез
на територията на землището на с. Церковски,
община Карнобат, област Бургас, за осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия. Железопътната
магистрала „Пловдив – Бу ргас“, посочена в т. 1
от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата
от 2001 г. за категоризация на железопътните линии в Република България, вк лючени в
железопътната инфраст ру кт у ра и закриване
на отделни линии и ли у част ъци от линии,
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от
Закона за железопътния транспорт като елемент
на Тра нсевропейск ата железоп ът на м реж а.
Предвид изложеното на основание § 57, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ЗИДЗУ Т – ДВ,
бр. 13 от 2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“, предложение второ и буква „в“, предложение второ, и ал. 4 от Закона за устройство
на територията (ЗУ Т) във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУ Т, заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10
(13)/22.03.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ1410(27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г.
и № АУ14-10(40)/26.11.2018 г., Заповед № РД-0215-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на ПУП, разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване
на изработения проект за ПУ П в „Държавен
вестник“, бр. 59 от 2016 г., доказателства за извършено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУ Т, удостоверение за постъпили възражения, Удостоверение № 25-1334783/24.08.2018 г.
за проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бу ргас,
по чл. 55, ал. 3 от ЗК ИР във връзка с § 8, ал. 1
от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
с ъд ърж а н ие т о, с ъ зда ва не т о и под д ърж а нето на кадастралната карта и кадастралните
р ег ис т ри , Решен ие № ЕО -3 о т 6.0 4.2 014 г.
на Министерството на околната среда и вод и т е (МОС В), п исма № ЕО-39/22 .12 .2 016 г.
и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ, Решение
№ КЗ З - 0 4/16.03.2 017 г., т. 9, н а Ком иси я т а
за земеделск и т е зем и п ри Минис т ерс т во т о

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1   

на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и
писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на дирекция
„Поз ем лен и о т ношен и я и комас а ц и я“ п ри
МЗХГ, Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г.
на М и н ис т ерс т во т о на к ул т у рата, Зд ра вно
зак лючение изх. № 53- 07-143/30.05.2016 г. на
Рег иона л нат а зд ра вна и нспек ц и я – Бу рг ас,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова
д и р е к ц и я „ И з т о ч н о б е л о м о р с к и р а й о н “,
п исма на Общ и на К арнобат изх. № 26 - 0 0 672(1)/29.06.2017 г. във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 12 о т ЗУ Т и № 2 6 - 0 0 -54 0 (2)/14.0 7.2 017 г.
по ч л. 63, а л. 4 о т ЗУ Т, с ъгл ас у в а не с ъ с:
Министерството на отбраната с писмо рег.
№ 14-00-196/17.07.2017 г., Министерството на
вътрешните работи с писма рег. № 812100 – 11075
от 29.05.2017 г., Държавна агенция „Разузнаване“
с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г., Държавна
а г ен ц и я „На ц иона л на си г у рно с т “ с п исмо
№ Д-707/29.03.2018 г., „Геоза щ и та“ – ЕООД,
Варна, с писмо № ППР- 42/22.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия:
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕА Д,
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
„Водоснабд я ва не и к а на л иза ц и я“ – ЕООД,
Пловдив, „ВИВАКОМ – БТК“ – ЕАД, решения
от протокол № У ТАТ У-01-02-26/27.11.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при
МРРБ и Заповед № РД-02-15-70 от 24.10.2018 г.
(т. 2 и 4) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на
изпълнението на функции по ЗУ Т одобрявам
проектите за подробни устройствени планове
– парцеларен план (ПУ П – ПП) за землището на с. Церковски, община Карнобат, област
Бу ргас, частично изменение на план за регулация и застрояване на с. Церковски, община
Карнобат, област Бу ргас, на кв. 2, кв. 3 и кв. 11
и частично изменение на плана за улична регулация и заличаване на улица от о.т. 2 – о.т. 4
за Подобект 26 „Пътен прелез на км 220+220“
за изграж дане на пътен надлез на км 222+187
от Позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграж дане на надлези/подлези за жп у частък
Пловдив – Бу ргас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУ Т във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред А дминистративния съд –
Бу ргас, в 14-дневен срок от обнародването є
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
507
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ЗАПОВЕД № ЧР-з-685
от 21 декември 2018 г.
относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална
сигурност“
На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ нареждам:
Утвърждавам класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласно
приложението.
Отменям Заповед № ЧР-з-189 от 27.04.2016 г. (ДВ, бр. 42 от 2016 г.).
Заповедта влиза в сила считано от датата на издаването є.
Председател:
Д. Георгиев

Приложение
Класификатор на длъжностите в ДАНС
№
1
А.

Длъжностни наименования
2
Държавни служители по ЗДАНС

Вид  длъжност

Минимална
образователна степен

Необходим ранг

3

4

5

А.1 Държавни служители с висше образование в ръководство, звено „Вътрешен одит“ и звено „Финансови
контрольори“
1. Административен секретар
висша ръкомагистър
държавен агент
водна
I степен
2. Ръководител на звено „Вътрешен одит“
висша ръкомагистър
държавен агент
водна
II степен
3. Вътрешен одитор
ръководна
бакалавър
главен агент
I степен
4. Вътрешен одитор
ръководна
бакалавър
главен агент
II степен
5. Финансов контрольор
ръководна
бакалавър
главен агент
I степен
6. Финансов контрольор
ръководна
бакалавър
главен агент
II степен
А.2 Държавни служители с висше и средно образование в специализираните дирекции и специализираните
административни дирекции
1. Директор на специализирана дирекция
висша ръкомагистър
държавен агент
водна
II степен
2. Директор на специализирана дирекция (служител по
сигурността на информацията)
Директор на специализирана административна дирекция
Заместник-директор на специализирана дирекция

ръководна

магистър

6.

Заместник-директор на специализирана административна дирекция
Началник на отдел

специален агент
I степен

ръководна

магистър

7.

Задграничен представител I степен

ръководна

магистър

8.

Началник на сектор

ръководна

бакалавър

9.

Задграничен представител II степен

специален агент
II степен
специален агент
II степен
главен агент
I степен

ръководна

бакалавър

главен агент
II степен

12. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
I степен

13. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІ степен

3.
4.
5.

10. Началник на сектор
11. Задграничен представител II степен

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3   

№
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1

2

3

4

5

14. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІІ степен

15. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IV степен

16. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
I степен

17. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
II степен

18. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
III степен

19. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
IV степен

20. Командир на отделение

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
I степен

21. Главен специалист
22. Главен специалист по охраната
23. Водач на специален автомобил I степен
24. Главен специалист
25. Главен специалист по охраната

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
IІ степен

26. Водач на специален автомобил I степен
27. Специалист
28. Специалист по охраната

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
I степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IIІ степен

29. Водач на специален автомобил II степен
30. Специалист
31. Специалист по охраната
32. Водач на специален автомобил II степен
33. Специалист
34. Специалист по охраната
35. Водач на специален автомобил IІ степен
А.3 Държавни служители с висше и средно образование в териториални дирекции
Раздел I
1.

Директор на териториална дирекция

висша ръководна

магистър

държавен агент
II степен

2.

Заместник-директор на териториална дирекция

ръководна

магистър

специален агент
I степен

3.

Началник на отдел

ръководна

магистър

специален агент
II степен

4.

Началник на сектор

ръководна

бакалавър

главен агент
I степен

5.

Началник на сектор

ръководна

бакалавър

главен агент
II степен

6.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
I степен

7.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІ степен

8.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІІ степен
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изпълнителска

бакалавър

старши агент
IV степен

10. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
I степен

11. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
II степен

12. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
III степен

13. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
IV степен

14. Главен специалист

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
I степен

15. Водач на специален автомобил I степен

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
I степен

16. Главен специалист

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
IІ степен

17. Водач на специален автомобил I степен

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
IІ степен

18. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
І степен

19. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
І степен

20. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IІ степен

21. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IІ степен

22. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IIІ степен

23. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IIІ степен

9.

Главен експерт

Раздел II
1.

Директор на териториална дирекция

ръководна

магистър

специален агент
II степен

2.

Началник на сектор

ръководна

бакалавър

главен агент
I степен

3.

Началник на сектор

ръководна

бакалавър

главен агент
II степен

4.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
I степен

5.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІ степен

6.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІІ степен

7.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IV степен
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8.

Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
I степен

9.

Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
II степен

10. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
III степен

11. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
IV степен

12. Главен специалист

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
I степен

13. Водач на специален автомобил I степен

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
I степен

14. Главен специалист

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
IІ степен

15. Водач на специален автомобил I степен

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
IІ степен

16. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
І степен

17. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
І степен

18. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IІ степен

19. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IІ степен

20. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IIІ степен

21. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IIІ степен

А.4 Държавни служители с висше и средно образование в самостоятелни териториални отдели
1.

Началник на самостоятелен териториален отдел

ръководна

магистър

специален агент
II степен

2.

Началник на сектор

ръководна

бакалавър

главен агент
I степен

3.

Началник на сектор

ръководна

бакалавър

главен агент
II степен

4.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
I степен

5.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІ степен

6.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІІ степен

7.

Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IV степен

8.

Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
I степен

9.

Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
II степен

10. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
III степен
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11. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
IV степен

12. Главен специалист

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
I степен

13. Водач на специален автомобил I степен

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
I степен

14. Главен специалист

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
IІ степен

15. Водач на специален автомобил I степен

младши
средно обра- главен сътрудник
изпълнителска
зование
IІ степен

16. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
І степен

17. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
І степен

18. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IІ степен

19. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IІ степен

20. Специалист

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IIІ степен

21. Водач на специален автомобил II степен

младши
средно обраизпълнителска
зование

сътрудник
IIІ степен

Б.

Лица, работещи по трудово правоотношение

№

Длъжностни наименования

КОД по НКПД

Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
I.

Образователно-квалификационна степен магистър
или бакалавър

1.

Заместник-председател

1112

7093

2.

Експерт

2422

6056

3.

Систем-организатор

2529

6006

4.

Счетоводител

2411

6004

5.

Специалист по информационни източници

2522

6004

II.

Специалисти със средно специално образование
Първа група

1.

Механик по автотранспорта

3115

3005

2.

Механик по технически контрол на МПС

3115

3045

3.

Счетоводител

3313

3001

4.

Техник на телефонна и свързочна техника

3522

3007

4311

2004

3513

3002

III. Специалисти със средно образование
Първа група
1.

Отчетник, счетоводство
Втора група

1.

Систем-оператор (национални системи)

БРОЙ 9
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КОД по НКПД

Управител на склад

4321

2021

4322

2002

Тр е т а г р у п а
1.

Отчетник на МТИ

IV. Помощен персонал със средно образование
Първа група
1.

Снабдител

4321

2015

2.

Домакин

4321

3022

3.

Систем-оператор

3513

3003

5412

3003

5230

1001

Втора група
1.

Технически сътрудник
Тр е т а г р у п а

1.

Касиер

V.

Квалифицирани работници

1.

Водопроводчик

7126

2002

2.

Дърводелец

7115

2002

3.

Електромонтьор

7412

2009

4.

Монтьор на МПС

7231

2005

5.

Монтьор на отоплителна инсталация

7127

2003

6.

Монтьор на технически средства

7233

2031

7.

Строителен работник

9312

0003

8.

Огняр

8182

2004

VI. Неквалифицирани работници
1.

Общ работник

9622

0001

2.

Работник по озеленяване

9214

0015

3.

Чистач

9112

0004

В.

Държавни служители по ЗДСл

№

Длъжностно
ниво

Наименование на
длъжностното ниво

1.

6.

Експертно ниво 2

2.

7.

3.

Наименование на
длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността
образователна
степен

ранг

професионален
опит

държавен експерт

магистър

III младши

4 години

Експертно ниво 3

главен експерт

бакалавър

IV младши

3 години

9.

Експертно ниво 5

старши юрисконсулт

магистър

IV младши

2 години

4.

9.

Експертно ниво 5

старши счетоводител

бакалавър

IV младши

2 години

5.

11.

Експертно ниво 7

юрисконсулт

магистър

V младши

не се изисква

6.

11.

Експертно ниво 7

младши експерт

професионаV младши
лен бакалавър       
по ……………

не се изисква

7.

11.

Експертно ниво 7

счетоводител

професионаV младши
лен бакалавър       
по ……………

не се изисква

475
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 61-ИК
от 15 януари 2019 г.
На основание чл. 13, ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 7, ал. 2
от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на
които трябва да отговарят физическите лица,
които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни
консултации относно финансови инструменти,
както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията
за финансов надзор реши:
Признава придобитата от Юри Богомилов
Катанов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.
За председател:
Б. Атанасов
388

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 382
от 31 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Решение № I
от протокол № 12 от 7.11.2018 г. на ОЕСУТ при
Община Алфатар Общинският съвет – гр. Алфатар, реши:
Одобрява проект за изменение на кадастрален план на ПИ с пл. № 59 и изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на УПИ XVII-59, кв. 5; УПИ І-59,
УПИ ІІ-59, УПИ ІІІ-51, 59 в кв. 7; УПИ XVIII-59
в кв. 9 и изменение на улична регулация от о.т. 9
до о.т. 10 по РП на с. Бистра, община Алфатар, с
възложители: Община Алфатар, представлявана от
Янка Господинова – кмет на общината, и Назиле
Мехмедова Ахмедова, упълномощен представител
на наследниците на Тончо Неделчев Димитров,
пълномощно с рег. № 85, 86 от 7.12.2015 г., по
заявление с вх. № 2267/5.11.2018 г.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Алфатар пред Административния съд – Силистра.
Председател:
Е. Талят
459

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 288
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 и чл. 64, ал. 2 от ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, одобрява план-схема към под-
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робен устройствен план за електрификация на
кв. 149, кв. 235, кв. 236, кв. 238 по регулационен
план на гр. Ботевград в улици по действащ регулационен план на гр. Ботевград с о.т. 1810 –
о.т. 18 0 9 – о.т. 181 2 – о.т. 1814 – о.т. 181 5 –
о.т. 182 4 – о.т. 182 6 – о.т. 18 31 – о.т. 18 32 –
о.т. 1833 (поземлени имоти с идентификатори
05815.305.1014, 05815.305.1013, 05815.305.507 и
05815.305.541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Ботевград), касаеща трасе с обща дължина L = 690 м  – мрежа
НН, от които трасе с дължина L = 662 м ще се
изпълни въздушно (окачен по стълбове изолиран
усукан проводник) и трасе с дължина L = 28 м
ще се изпълни подземно съгласно приложената
графична част на проекта.
За председател:
Р. Милчева
435

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1326
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
и Решение № 112 по протокол № 9 на ЕСУТ на
Община Велико Търново от проведено заседание
на 17.10.2018 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническа инфраструктура (противосвлачищно съоръжение)
за реализиране на обект: „Извършване на проектнопроучвателни работи и изготвяне на проект
за укрепителни мероприятия на свлачище VTR
04.10447.28 над ул. Трапезица (северно от хълм
Трапезица), гр. Велико Търново“, за имот, представляващ: част от поземлен имот № 10447.156.55
по КК и КР на гр. Велико Търново, горска територия с НТП: друг вид дървопроизводителна
гора, собственик: ДАГ – ДЛС (държавна собственост), с площ 1567 кв. м (УПИ I – за техническа
инфраструктура).
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
408
РЕШЕНИЕ № 1327
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1
и 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 62а, ал. 2 от ЗУТ и
Решение № 110 от протокол № 9 от 17.10.2018 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
регулация, както следва:
– частична промяна на югозападната уличнорегулационна граница на УПИ I, кв. 141А
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(Парк „Габровски“) (ПИ № 10447.514.296 по КК
и КР на гр. Велико Търново) спрямо улица с
о.т. 311а – 311б;
– обособяване на нов урегулиран поземлен
имот XVII – „За техническа инфраструктура“,
кв. 141А, с площ 90 кв. м по подробния устройствен план на гр. Велико Търново;
– промяна на източната уличнорегулационна
граница на улица с о.т. 187 – 2420 – 2310 – 311
спрямо кв. 167;
– обособяване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ LXXVI – „За техническа инфраструктура“, с площ 103 кв. м и УПИ LXXVІІ – „За
техническа инфраструктура“, с площ 144 кв. м
от кв. 167 по подробния устройствен план на
гр. Велико Търново (от ПИ № 10447.514.183 по
КК и КР на гр. Велико Търново),
съгласно зелените линии и надписи и кафявите линии и зачерквания по приложения проект,
неразделна част от решението.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
409

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
РЕШЕНИЕ № 721
от 30 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 108, чл. 110, ал. 1, т. 1 и
т. 5, чл. 64, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 93, ал. 2 във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Златарица, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – ПР, ПЗ в обхват на
п.и. с ид. № 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, довеждащи комуникации и пътна връзка.
2. Одобрява схеми на елементите на техническата инфраструктура и парцеларни планове
(ПП) към тях за трасетата на отливен колектор
и заустващ колектор извън урбанизираната територия през имот с ид. № 30962.703.25 по КК и КР
на гр. Златарица, с цел проектиране и изграждане
на ПСОВ – Златарица, с довеждащи комуникации
в обхват на п.и. с ид. № 30962.502.2 по КК и КР
на Златарица.
С внесения проект на ПУП – ПР е предвидено:
п ром я на на рег ула ц ион н и т е г ра н и ц и на
УПИ I – „за сушилня на АПК“, по имотните граници съгласно действащата КК на гр. Златарица;
промяна начина на трайно ползване от „за
сушилня на АПК“ в „за водностопанско и хидромелиоративно съоръжение“;
закриване на улица с о.т. 111 – о.т. 112;
закриване на улица с о.т. 109 – о.т. 110;
включване на част от УПИ I-2 и УПИ II-3 от
кв. 9 към УПИ I от кв. 9а;
промяна контура на УПИ I-412 и УПИ II-411
от кв. 14 по северните имотни граници;
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промяна контура на УПИ XIV-390 и УПИ
XV-389 от кв. 9 по южната граница на имот с
ид. № 30962.502.390.
С внесения проект – предложение за ПУП – ПЗ
е предвидено:
да бъде установен начинът на застрояване – свободно застрояване с конкретна насоченост – Ти (техническа инфраструктура), представляващо ПСОВ;
предвижда се като свободно разположено
съоръжение в имота, средно застрояване с височина до 15 м;
да установи в новопредвидена зона „техническа инфраструктура“ с устройствени показатели,
както следва: плътност на застрояване < 70%,
коефициент на интензивност на застрояване < 2,0,
озеленена площ мин. 30%, като ½ от последната
да е осигурена за запазване на съществуващата
дървесна растителност.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Златарица, до А дминистративния
съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Бранзелов
508
РЕШЕНИЕ № 737
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Златарица, реши:
1. Одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПЗ за
п.и. с ид. № 62877.12.9 по КК и КР на с. Родина
с цел установяване на зона Пп и промяна начина на трайно ползване „за производствени и
складови дейности“.
Одобрява схеми и парцеларни планове за
трасета ел. и ВиК за захранване на п.и. с ид.
№ 62877.12.9 по КК и КР на с. Родина.
Председател:
Ст. Бранзелов
509

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 907
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета
с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение
№ 232 от 28.07.2016 г. за откриване на процедура
за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава пазарна оценка от август 2018 г.
на поземлен имот с идентификатор 35167.501.537
с площ 259 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес:
Казанлък, кв. 284, трайно предназначение на те-
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риторията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, номер
по предходен план: 39, квартал: 284, парцел: IV,
съседи: 35167.501.476; 35167.501.538; 35167.501.536,
определена в размер 17 100 лв.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
35167.501.537 с площ 259 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на
АГКК, адрес: Казанлък, кв. 284, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс, номер по предходен план: 39, квартал:
284, парцел: IV, съседи: 35167.501.476; 35167.501.538;
35167.501.536, при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 17 100 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
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7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
392
РЕШЕНИЕ № 913
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета
с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение
№ 825 от 26.07.2018 г. за откриване на процедура
за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Утвърждава анализ на правното състояние
и информационен меморандум на урегулиран
поземлен имот (УПИ) II-765 за „ОДО“ с площ
1094 кв. м по действащите подробен устройствен
план и кадастрален план, одобрени с Решение
№ 592 от 1979 г. и Заповед № 2070 от 28.12.2016 г.
на кмета на община Казанлък, адрес: с. Копринка, община Казанлък, при граници на имота:
ул. Христо Ботев, улица (о.т. 46 – о.т. 47) и алея.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от октомври
2018 г. на урегулиран поземлен имот (УПИ) II765 за „ОДО“ с площ 1094 кв. м по действащите
подробен устройствен план и кадастрален план,
одобрени с Решение № 592 от 1979 г. и Заповед
№ 2070 от 28.12.2016 г. на кмета на община Казанлък, адрес: с. Копринка, община Казанлък,
при граници на имота: ул. Христо Ботев, улица
(о.т. 46 – о.т. 47) и алея, определена в размер
15 030 лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: урегулиран поземлен
имот (УПИ) II-765 за „ОДО“ с площ 1094 кв. м
по действащите подробен устройствен план и
кадастрален план, одобрени с Решение № 592
от 1979 г. и Заповед № 2070 от 28.12.2016 г. на
кмета на община Казанлък, адрес: с. Копринка, община Казанлък, при граници на имота:
ул. Христо Ботев, улица (о.т. 46 – о.т. 47) и алея,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 15 030 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
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2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър (регис
тър БУЛСТАТ) при Агенцията по вписванията
при Министерството на правосъдието за актуално
състояние на юридическите лица (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
393
РЕШЕНИЕ № 914
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
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чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое
Решение № 718 от 19.03.2018 г. за откриване
на процеду ра за приватизаци я Общинск и ят
съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Утвърждава анализ на правното състояние
и информационен меморандум на урегулиран
поземлен имот (УПИ) VII-147 с обща площ 154
кв. м, с. Ръжена, по действащ ПУП, одобрен
със Заповед № 600 от 20.07.2005 г. на кмета на
община Казанлък, кадастрален план, одобрен със
Заповед № 300-4-65 от 2002 г., ведно с построените върху него: сграда „Работилница казани
(ракиджийна)“ със застроена площ 50 кв. м,
на един етаж, конструкция – масивна; навес,
три оградни стени, застроена площ 21,50 кв. м;
навес, три оградни стени, застроена площ 36
кв. м, при граници: север – УПИ I-379, изток,
юг – УПИ II-147, запад – улица.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от октомври
2018 г. на урегулиран поземлен имот (УПИ)
VII-147 с обща площ 154 кв. м, с. Ръжена, по
действащ ПУП, одобрен със Заповед № 600 от
20.07.2005 г. на кмета на община Казанлък,
кадастрален план, одобрен със Заповед № 3004-65 от 2002 г., ведно с построените върху него:
сграда „Работилница казани (ракиджийна)“ със
застроена площ 50 кв. м, на един етаж, конструкция – масивна; навес, три оградни стени,
застроена площ 21,50 кв. м; навес, три оградни
стени, застроена площ 36 кв. м, при граници:
север – У ПИ I-379, изток, юг – У ПИ II-147,
запад – улица, определена в размер 15 220 лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот
(УПИ) VII-147 с обща площ 154 кв. м, с. Ръжена,
по действащ ПУП, одобрен със Заповед № 600
от 20.07.2005 г. на кмета на община Казанлък,
кадастрален план, одобрен със Заповед № 3004-65 от 2002 г., ведно с построените върху него:
сграда „Работилница казани (рак ид ж ийна)“
със застроена площ 50 кв. м, на един етаж,
конст ру к ци я – масивна; навес, т ри ог ра дни
стени, застроена площ 21,50 кв. м; навес, три
оградни стени, застроена площ 36 кв. м, при
граници: север – УПИ I-379, изток, юг – УПИ
II-147, запад – улица, при следните условия:
1. Начална тръжна цена 15 220 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба
по сметка, посочена в проектодоговора към
тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
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200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата
в ЦИУ при Община Казанлък или по банков
път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70
00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър (регистър БУЛСТАТ) при Агенцията по вписванията
при Министерството на правосъдието за актуално състояние на юридическите лица (не се
прилага за кандидати – физически лица, които
нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 9,30 ч. в стая 29 на Община
Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
394

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 291
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. Копривщица, одобрява общия устройствен план на община Копривщица със следните
приложения:
І. Обяснителна записка на окончателен проект
на общ устройствен план на община Копривщица.
ІІ. Графични приложения.
Етап Аналитични проучвания и синтез
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1. Опорен план на община Копривщица, М
1:10 000
2. Схема вид територии, М 1:20 000
3. Схема собственост, М 1:20 000
4. Ортофото план на гр. Копривщица и охранителната му зона, М 1:5000
5. Схема на недвижимите културни ценности, М 1:5000
6. Схема категория на недвижимите културни
ценности, М 1:5000
7. С хема ви д на недви ж им и т е к ул т у рни
ценности, М 1:5000
8. Схема на ансамблите на недвижимите
културни ценности по махали, М 1:5000
9. Схема на физическото състояние на недвижимите културни ценности, М 1:5000, и списък
на недвижимите културни ценности и тяхното
физическо състояние в табличен вид
10. Схема на собствеността на недвижимите
културни ценности, М 1:5000
11. Схема усвоеност на територията, М 1:5000
12. Табло анализ на морфологията на застроената среда
13. Табло анализ на публичните пространства и еволюция
Етап Прогноза за урбанистично развитие
14. Окончателен проект на община Копривщица, М 1:10 000
15. Извадка от окончателен проект на община
Копривщица в обхвата на архитектурно-историческия резерват „Копривщица“ и охранителната
му зона, М 1:5000
16. С хема т ра нспор т но -ком у н и к а ц ион на
система, М 1:20 000
17. Схема електроснабдяване, М 1:20 000
18. Схема водоснабдяване и канализация,
М 1:20 000
19. Схема културно наследство, М 1:20 000
20. Схема културно наследство, М 1:5000
21. Схема културно наследство, М 1:2500
І І І . С т а н о в и щ е и з х . № 3 3 -Н Н -18 0 16 о т
23.01.2018 г. на Министерството на културата.
ІV. Протокол № УТАТУ-01-02-12 от 26.04.2018 г.
Председател:
Р. Христов
382

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 158
от 30 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява П У П – ПП на елемен т и на
техническата инфраструктура за ПИ 02292.22.12
(горска територия, частна държавна собственост)
за обек т: К абел на елек т рон нос ъобщ и т ел на
линия в землището на с. Балабаново, община
Момчилград, съгласно графичната част.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
414
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 140
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема за подземна кабелна канална мрежа за
електронни съобщения в квартал Марица – Болницата, Пазарджик, с обща дължина 1728 м и
29 броя нови кабелни шахти.
Проек т ното т расе на кабелната кана лна
мрежа обхваща:
Пространство при кръстовище на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска, от кв. 416А,
УПИ ІІ-11, ул. Димчо Дебелянов № 2, 4 и 6.
Трасето на проектната план-схема по ул. Димчо Дебел янов ще започне от съществуващо
трасе в североизточната част пред блок № 6
на ул. Димчо Дебелянов. Трасето е с проектна
дължина 52 м.
Пространство между ул. Димитър Греков,
ул. Струма и бул. Стефан Стамболов, от кв. 399а:
УПИ V-9620; УПИ ХІІІ-1395, 1396; кв. 402б: УПИ
IV-1399; кв. 405б: УПИ Х-1033, 1034, 1035, 1036;
УПИ XI-1017, 1029, 1031; УПИ XVII: кв. 405в:
УПИ Х-1025, 1028, ул. Дунав № 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 21 и 23, от северната страна по тротоарната площ на бул. Стефан Стамболов между
ул. Димитър Греков и ул. Струма. Трасето от проектната план-схема по ул. Дунав и бул. Стефан
Стамболов ще започне от съществуващо трасе в
югоизточната част пред блок № 19 на ул. Дунав.
Трасето по ул. Дунав е с проектна дължина от
510 м и 596 м по бул. Стефан Стамболов.
Пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов, кв. 416и: УПИ
І-84/кв. 416г: УПИ IV-85; УПИ V/кв. 416д: УПИ
І-85, ул. Болнична № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 и 53. Трасето от проектната план-схема по ул. Болнична ще започне
на 15 м югоизточно от о.т. 5542 в близост до
кв. 416и: УПИ I. Трасето по ул. Болнична е с
проектна дължина 570 м съгласно изчертаното
със синьо трасе.
Председател:
Х. Харалампиев
411
РЕШЕНИЕ № 206
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 21,
ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 141 от 27.09.2018 г. (ДВ, бр. 89
от 2018 г.), взето с протокол № 9 на Общинския
съвет – гр. Пазарджик: думите „ПИ 48444.17.69
(проектен)“ да се четат „ПИ 48444.17.2 (проектен)“.
В останалата част Решение № 141 от 27.09.2018 г.,
взето с протокол № 9 на Общинския съвет – гр. Пазарджик, не се изменя.
Председател:
Х. Харалампиев
412
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РЕШЕНИЕ № 207
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 21,
ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Поправя доп усната очевидна фак тическа
грешка в Решение № 142 от 27.09.2018 г. (ДВ,
бр. 89 от 2018 г.), взето с протокол № 9 на
Общ и нск и я с ъве т – г р. Па зард ж и к: д у м и т е
„ПИ 48444.11.47 (проектен)“ да се четат „ПИ
48444.11.11 (проектен)“.
В о с т а н а л а т а ч а с т Р е ш е н и е № 142 о т
27.09.2018 г., взето с протокол № 9 на Общинския съвет – гр. Пазарджик, не се изменя.
Председател:
Х. Харалампиев
413

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 417
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
за изменение на ОУП на община „Марица“,
нера з де л н а ч ас т о т н ас т оя щ ат а док л а д н а ,
касаещо разширение на структурна единица
137-Смф (смесена многофункционална устройст вена ст ру к т у рна единица/зона) по ка дастралната карта на с. Радиново, местност Край
селото, община „Марица“, включващо поземлени имоти с идентификатори № 61412.25.6,
№ 61412.25.7 – частна собственост, № 61412.25.8
и част от № 61412.25.5 – общинска собственост,
по кадастралната карта на с. Радиново, с площ
и регистър на координати на граничните точки
по приложената ситуация за изменение на ОУП
на община „Марица“.

511

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 597
от 27 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Стражица, неговите комисии и взаимодействието
м у с общинската админист раци я и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стражица, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на отливен канал в ПИ № 000515 по КВС, землище с. Кесарево, по проект „Изграждане на
част от канализационната мрежа на с. Кесарево,
община Стражица – втори етап“.

510

Председател:
Ил. Маринов
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ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 1138
от 15 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
изискванията за изменение на действащите устройствени планове, записани в чл. 134, ал. 2,
т. 3 от ЗУТ, и условията на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
представеното от кмета на общината в общинския
съвет с вх. № 07-01-363/12.12.2018 г. предложение
за промяна в Решение № 1011 от 26.06.2018 г. на
общинския съвет за одобряване на Специализиран
подробен устройствен план (СПУП) за установяване на временен режим за възстановяване
и рекултивация в част от кв. 41, 43, 44 и 32 по
ПРЗ на гр. Червен бряг и в поземлени имоти в
кадастрални райони: 171, 172, 173, 174, 176, 177,
645 и 683 извън урбанизираната територия по КК
и КР на гр. Червен бряг, във връзка със становище на МРРБ с изх. № АУ17-16/19.07.2018 г. и
вх. № 04-01-51/24.07.2018 г. с искане за представяне
на допълнителна информация и документация
за издаване на предварително съгласие по реда
на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ за извършване на геозащитни мерки и дейности, както и решение с
протокол № 23 от 12.10.2018 г. на Специализирания експертен съвет към Експертния съвет по
устройство на територията, се налага корекция и
уточняване в устройствения статут на СПУП от
временен в траен режим, отразено в заглавието
на Специализирания подробен устройствен план
(СПУП – ПЗ), Общинският съвет – гр. Червен
бряг, реши:
В Решение № 1011 от 26.06.2018 г. (ДВ, бр. 56
от 2018 г.) отпада думата „временен“ от описанието
на СПУП, като то става, както следва:
„частично изменение на ПУП – Специализиран подробен устройствен план (СПУП) за
установяване на режим за възстановяване и
рекултивация в част от кв. 41, 43, 44 и 32 по
ПРЗ на гр. Червен бряг и в поземлени имоти в
кадастрални райони: 171, 172, 173, 174, 176, 177,
645 и 683 извън урбанизираната територия по КК
и КР на гр. Червен бряг.
Настоящата промяна става неразделна част
от Решение № 1011 от 26.06.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг.
Председател:
П. Костов
434
113. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Габрово, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Ва лентин Тодоров Иванов – Средно професионално-техническо училище, представена
служебна бележка от ОД на МВР – Габрово,
за заемане на длъжност в „Научно-техническа
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лаборатория“ при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс по „Криминалистически изследвания“, въз основа на който може
да се извършва почерк-експертизи, назначени по
наказателни и граждански дела.
Георги Иванов Маджаров – висше образование, представена служебна бележка от ОД
на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в
„Научно-техническа лаборатория“ при ОД на
МВР – Габрово, и удостоверение за завършен
курс по „Криминалистически изследвания“, въз
основа на който може да се извършва почерктехнич. на док., трасолог, балистични експертизи,
назначени по наказателни и граждански дела.
Съдебно-балистични експертизи
Николай Колев Николов – висше образование, специалност „Охрана на обществения ред
и осигуряване на безопасно движение по пътищата“, допълнителна квалификация: взривно
дело, оръжеен майстор, инструктор по стрелкова
подготовка, ловно стопанство.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик – микробиолог със
специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
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Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик – микробиолог със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, касаещи т. 2.3 и т. 2.4.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Младен Колев Пенчев – висше образование,
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михайлов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Kлас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
специалност „Нервни болести“, магистратура
специалност „Стопанско управление (Здравен
мениджмънт)“.
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Райна Досева Петрова – висше образование,
специалност „Медицина“ – психиатрия, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема
„Съдебнопсихиатрична и съдебно-психологична
експертиза“.
Съдебно-психологична експертиза
Димит ър Серафимов Серафимов – висше
образование, специалност „Клинична психология“ и специалност „Философия“, сертификат за
едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и
механизмите на обществено опасното поведение в
съдебно-психологичната експертиза“, удостоверение по „Позитивна психотерапия“, удостоверение
за завършен курс за работа с теста на Векслер
за интелигентност при деца – HAWIK – R-1983.
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация
„Социална психология“.
Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше
образование, специалност „Психология“, удостоверение за допълнително обучение „Психологопедагогическа диагностика на деца и ученици
със специални образователни потребности“,
детски психолог, свидетелство за професионална
квалификация „Ресурсен учител“.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.
Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
квалификация „Здравен мениджмънт“.
Николай Стоянов Дойчев – висше образование, специа лност „Педагог“, специа лност
„Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебнопсихиатрична и
съдебно-психологична експертиза“.
Мирослава Мариянова Касамакова – висше
образование, специалност „Психология“.
Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше
образование, специалност „Психология“, удостоверение за допълнително обучение „Психологопедагогическа диагностика на деца и ученици
със специални образователни потребности“,
детски психолог, свидетелство за професионална
квалификация „Ресурсен учител“.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация
„Социална психология“.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебносчетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Дарина Василева Пенчева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
свидетелство за специализация по „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Елена Савчева Трифонова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
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Мариана Тачева Ганчева – висше образование, специалност „Икономика и управление
на индустрията“, сертификат за квалификация
„Експерт по съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи“.
Мария Милоева Тачева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект „Инвестиционен проект. Оценка на
инвестиционен проект“.
Николина Минкова Бабарова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Стефка Иванова Чукурова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Христо Недялков Христов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Цецка Христова Мечкова – висше образование, специалност „Икономика и организация на
вътрешната търговия“.
Юлияна Георгиева Стефанова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Веселин Генов Василев – средно образование, специалност „Икономика, планиране и
отчетност на селското стопанство“, сертификат
за експерт-оценител на машини, съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат за експертоценител на земеделски земи, подобренията и
трайните насаждения върху тях.
Георги Димитров Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти.
Моника Тотева Тотева – висше образование, специалност „Финанси“, свидетелство за
професионална квалификация по специалност
„Съдебни експертизи“.
Ради Пенков Гечев – средно образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Донка Маринова Атанасова – висше образование, специалност „Социално и застрахователно
дело“, сертификат „Експерт по финансово-счетоводни проблеми“.
Теодора Цанева Петкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше образование, специалност „Кооперативно дело“,
сертификат за участие в семинар на тема „Актуални въпроси по данъчното законодателство.
Закон за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на
туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори“, сертификат за участие
в семинар на тема „Предизвикателствата на
Европейския съюз и счетоводното и данъчното
отчитане в Република България след 1 януари
2007 г.“, сертификат за участие в семинар на
тема „Технология за намаляване на данъците“,
сертификат за участие в обучение на тема „Международни счетоводни стандарти“.
Георги Иванов Капев – висше образование,
икономист.
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Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше
образование, специалност „Финанси и банково
дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство
и контрол“ – магистър.
Радка Лазарова Михова – висше образование,
специа лност „Икономика на п ромиш леността“, сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, удостоверение за преминат курс
„Управл ение, контрол и одит на средствата от
Европейския съюз“.
Диана Иванова Колева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Счетоводна отчетност“,
„Счетоводство и контрол“, сертификат за обучение по „Международни счетоводни стандарти“,
удостоверение за медиатор.
Катя Недева Денева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Ивелина Стефкова Цонева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“
и специалност „Компютърни системи и технологии“.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление
на индустрията“, свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
Весела Недева Михова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“.
Станимира Ганчева Крумова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
п рофесиона лна к ва лификац и я „Икономистсчетоводител“, специализация „Организация и
технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия“, сертификат за участие в курс за
обучение на тема „Международни счетоводни
стандарти“.
Иван Енчев Иванов – висше образование,
спец иа л нос т „И коном и к а на и н д ус т ри я та“,
професионална квалификация „Икономист – индустриално производство“, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за про-
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фесионална квалификация по специалността
„Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство
за професионална квалификация по специалност
„Съдебни експертизи“.
Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална
квалификация „Икономист“.
Марияна Тонева Банчева – висше образование, специалност „Стопанско управление“,
професиона лна к ва лификаци я „Икономист“,
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Богданка Георгиева Александрова – висше
образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешен
одитор в публичния сектор“.
Румяна Стефанова Цонева – висше образование, степен магистър, специалност „Счетоводство
и контрол“, допълнителна квалификация „Подготовка, възлагане и изпълнение на обществени
поръчки“.
Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишлеността“, допълнителна квалификация „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Даниела Цветанова Иванова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Теодора Георгиева Бочукова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
допълнителна квалификация „Икономист-счетоводител“.
Красимира Цанева Цанева – висше образование, степен магистър, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация
„Съдебни експертизи“.
Евгения Петрова Колева – висше образование, степен бакалавър – специалност „Финанси“
и степен магистър – специалност „Финансов
мениджмънт“.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Марко Минчев Пенев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Димитър Върбанов Митев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, сертификат
за експерт „Финансово-икономически анализ
на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове
фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа“, сертификат за
участие в програма „Обучение на счетоводители
по Международни счетоводни стандарти“.
Димитър Иванов Кинчев – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Румяна Пантелеева Савчева – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Никола Георгиев Корназов – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Йовелина Христофорова Енева – висше образование, специалност „Финанси“ – бакалавър,
специалност „Стопанско управление“ – магистър.
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Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Йордан Иванов Камбуров – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за професионална квалификация „Финансов
мениджър“.
Виолета Стефанова Стоянова – висше образование, специалност „Финансово-кредитно и
застрахователно дело“.
Румяна Стефанова Митева – висше образование, специалност „Икономика на кооперации“,
удостоверение за професионална квалификация
„Компютърна грамотност“.
Тодор Русев Кръстев – висше образование,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра в лен ие на
селското стопанство“, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление
на индустрията“, свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
Георги Колев Колев – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Иван Енчев Иванов – висше образование,
спец иа л нос т „И коном и к а на и н д ус т ри я та“,
професионална квалификация „Икономист – индустриално производство“, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за професионална квалификация по специалността
„Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство
за професионална квалификация по специалност
„Съдебни експертизи“.
Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална
квалификация „Икономист“.
Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше
образование, специа лност „Организаци я на
производството и управление на промишленост
та“, специализация „Икономика, организация и
управление на промишлеността“.
Филип Иванов Чипев – висше образование,
специалност „Управление на стопанските дейности – промишленост“.
Красими р Николов Ха лачев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“,
свидетелство за специализация „Трудово право“.
Богданка Георгиева Александрова – висше
образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешен
одитор в публичния сектор“.
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Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишленост
та“, допълнителна квалификация „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – вис
ше образование, специалност „Селскостопанска
т ех н и к а“, у дос т оверен ие за п рофесиона л на
квалификация „Оценка на недвижими имоти“,
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на
машини и съоръжения, сертификат за квалификация – оценител на земеделски земи.
Деян Ганчев Денчев – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
сертификат за автоексперт-оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за „Съдебен експерт – оценител
на оборотни и дълготрайни активи“.
Румен Георгиев Георгиев – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“,
лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз
за оценка на машини и съоръжения, лиценз
за оценка на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева – висше образование,
икономист по строителството, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за оценка
на земеделски земи.
Тинка Крумова Доскова – висше образование,
специалност „Предприемачество и мениджмънт“,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
Радинка Вълова Гергова – висше образование,
специалност „Икономика – Бизнес администрация“, лиценз за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров – Селскостопански
техникум „Ангел Кънчев“ – Русе, специалност
„Растениевъдство“, лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност „Икономист по строителство“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на
земеделски земи.
Росица Георгиева Донева – висше образование, специалност „Прецизно машиностроене и
уредостроене“, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, активи.
Тодор Русев Кръстев – висше образование,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра в лен ие на
селското стопанство“, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
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Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност
за оценка на недвижими имоти.
Теодора Пенчева Гълъбарова – висше образование, специалност „Стопанско управление“,
сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, сертификат за оценка на машини
и съоръжения.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, специалното
производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката
и тежката промишленост, лиценз за оценка на
права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Гат ьо Рачев Гат ев – висше образова н ие,
специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на
промишлеността“.
Георги Симеонов Щебунаев – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Гочо Николов Гочев – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
промишленост.
Йордан Симеонов Йорданов – висше образование, специалност „Електронна техника“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата и електронната
промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.
Красимир Маринов Иванов – висше образова ние, спец иа л нос т „Елек т роенерг ет ика“,
сви детелст во за нау чно звание – доцен т по
научната специалност „Електрически мрежи
и системи“, удостоверение за присъдена пълна
проектантска правоспособност при КИИП, по
част „Електрическа“.
Ми ха и л С т ефа нов С та нев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Николай Ганчев Ганчев – висше образование,
специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз
за оценка на машини и съоръжения.
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Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Първан Йорданов Илиев – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.
Цветан Любомиров Цонев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Генко Тодоров Иванов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Катя Костова Колева – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, сертификат за автоекспертоценител.
Иван Стефанов Иванов – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа“
и „Автоматизация и КИП“, удостоверение за
регистрация в КИИП към секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“.
Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен магистър, специалност „Горско
стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.
Веселин Николов Цаков – висше образование,
специалност „Автоматика, компютърна техника
и технологии“, професионална квалификация
„Електроинженер“, специализация „Компютърни
системи и технологии“.
Илиян Илиев Владов – висше образование,
специалност „Специална електрометалургия“,
квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.
Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование,
специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование,
специалност „Механизация на селското стопанство“.
Петър Ангелов Петров – висше образование,
специалност „Топлоенергетика“, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мирослав Иванов Христов – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения.
Христофор Йорданов Христов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“.
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Съдебна инженерно-технологична експертиза
Добрин Петров Шиков – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“.
Стоян Лалев Лалев – висше образование,
специалност „Механична технология на дървесината“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Илиян Илиев Владов – висше образование,
специалност „Специална електрометалургия“,
квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Миглена Стефанова Атанасова – висше образование, специалност „Конструкции и технология
в електронното и механичното уредостроене“,
диплома за квалификация „Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“
и специалност „Компютърни системи и технологии“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Велина Иванова Ракова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Деян Иванов Георгиев – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Евгения Шишева Живкова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при
КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация
и изпълнение на строителството“.
Йотка Петрова Станчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, диплома за пре
квалификация, специалност „Счетоводство на
предприятието“.
Лиляна Тотева Велчева – висше образование,
специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Найда Цочева Щебунаева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Фанка Иванова Дочева – висше образование,
специалност „Архитектура“.
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Христина Вла димирова Павлова – висше
о бра зова н ие, спец иа л но с т „Пр ом и ш лено и
гражданско строителство“, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Янка Димитрова Ралева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Боряна Йорданова Иванова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, лиценз за оценка
на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
удостоверение за присъдена пълна проектантска
правоспособност при КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за вписване в
публичен регистър на лицата, упражняващи
технически контрол по част „Конструктивна на
инвестиционните проекти“.
Иван Станчев Иванов – висше образование,
специалност „Хидротехническо строителство“,
лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска
правоспособност при КИИП по част „Хидротехническа“.
Владка Христова Гатева – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Христо Рачев Рашеев – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Юлия Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Димитър Илиев Босев – висше образование,
специалност „Земеустройство“, удостоверение за
инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски
земи и подобренията върху тях, свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ
и ЗВСГЗГФ.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност „Икономист по строителство“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на
земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер – химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника
и технология на взривните работи“.
Добрин Борисов Иванов – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите“, свидетелство за
допълнителна квалификация „Газоснабдяване“,
специалист ВиК.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност по част
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна
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на инвестиционните проекти конструкции на
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен
курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ)
на влаганите в строежите строителни продукти“.
Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност
за оценка на недвижими имоти.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Антоанета Иванова Джагарова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ-боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност по част
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна
на инвестиционните проекти, конструкции на
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен
курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ)
на влаганите в строежите строителни продукти.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – висше обра
зование, специалност „Лозаро-градинарство“,
удостоверение за придобита правоспособност
като борсов посредник (брокер) на Софийската
стокова борса, удостоверение за управленска
квалификация – „мениджър“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше образование, специалност „Зоотехника“.
Стефка Димитрова Игнатова – висше образование, специалност „Биология“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
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тификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – висше образование,
специалност „Фармация“.
Ценислав Стефанов Влъкненски – висше образование, специалност „Химия“, удостоверение
за вписване в публичния регистър на експертите,
извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС)
със следните заявени елементи на оценката:
качество на атмосферния въздух, опасни вещества, отпадъци.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, определяне и количествен анализ на
наркотични и упойващи вещества, алкохол и
други в биологични проби и обекти.
Съдебни физико-химически експертизи
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Васко Христов Наков – висше образование,
специалност „Фармация“, сертификат за преминал следдипломна квалификация за хранителни
добавки по програмата NATURA SANAT, удостоверение за преминат курс „Консултантската роля
на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и
„Съвременни антибактериални средства“.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Неделчо Михов Михов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз за
ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната
профилактична програма по чл. 8а от Закона за
ветеринарното дело.
Илко Иванов Попов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“.
Съдебна агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева – висше образование, специалност „Полевъдство“, диплома за
следдипломна специализация по „Биологична и
интегрирана борба с болестите и неприятелите
по селскостопанските култури“.
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Ангел Петков Колчевски – висше образование, специалност „Горско стопанство“, удостоверение за регистрация в публичния регистър
за упражняване на частна лесовъдска практика.
Кръстю Панайотов Панайотов – висше образование, специалност „Полевъдство“.
Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлияна Мирчева Шулекова – висше образование, специалност „История“.
Клас „Оценителни и други съдебни експертизи“
Павел Цонков Ванков – средно специално
образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева – средно образование, удостоверение за изработка, преработка и
ремонт на изделия от благородни метали.
Христо Петков Христов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна
проектантска правоспособност при КИИП по
част „Геодезическа“, удостоверение за включване
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Жанета Атанасова Трифонова – висше образование, специалност „Математика“.
Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане“.
Тихомир Донков Досев – висше образование,
специалност „Застрахователно и социално дело“.
Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“,
свидетелство за професионална квалификация
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“,
лиценз за оценка на други активи (дизайн и
приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Ана Антонова Антонова – висше образование,
специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, експертиза по
писмени данни, касаещи предходните две.
Юлиян Пенчев Пенев – висше образование,
специа лност „Марк шайдерство и геодези я“,
удостоверение за пълна проектантска право
способност, квалификация – минен инженер по
маркшайдерство и геодезия.
Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за
опазване на природната среда“, специализация
„Технически средства и системи за контрол и
анализ на индустриалното замърсяване“.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
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имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Диана Христова Гергова-Влаева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“,
удостоверение за оценител на земеделски земи,
включен в списъка на вещите лица по чл. 19а,
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи.
Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“, оценител в областта на железопътния транспорт.
Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен магистър, специалност „Горско
стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.
Илиян Илиев Владов – висше образование,
специалност „Специална електрометалургия“,
квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“,
„Безопасност и здраве при работа“.
286
114. – 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 и Административния съд – Добрич,
за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, дактилоскопна
експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи
на почерк и подпис, техническо изследване на
документи за извършени поправки в тях.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализаци я „А втомобилен
транспорт“, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Диян Недялков Димов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

Златин Василев Златев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопни,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, трасологически експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализация „А втомобилен
транспорт“, трасологична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопни,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
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Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно
образование, ДВГ.
М ари я н Ра дев Н я г о лов, ра д иои н жене р,
радиоелектронни системи и комплексни средства
за управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, ба листическ и
експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специа лност х ими я, г рафи ческ и
експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изслед ва не на док у мен т и, т расолог и ч н и,
балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализаци я „А втомобилен
транспорт“, балистична експертиза, графическа
експер т иза , с ер т ифи к ат за а вт о т ех н и че ск а
експертиза.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД
на МВР – Добрич, ба листични, тех ническ и,
дактилоскопни, т расологични и г рафическ и
експертизи.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД
на М ВР – Добри ч, ви део -, фо т о т ех н и ческ и
екс пер т и зи , пор т р е т но -и ден т ифи к а ц ион н и ,
т ех н и че ск и, да к т и ло скоп н и, т рас олог и ч н и,
балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД
на М ВР – Добри ч, ви део -, фо т о т ех н и ческ и
екс пер т и зи , пор т р е т но -и ден т ифи к а ц ион н и ,
т ех н и че ск и, да к т и ло скоп н и, т рас олог и ч н и,
балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопни,
т расолог и чни, ба лист и чни, г рафи ческ и и
автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Ба л чик, тех ническ и, дак тилоскопни,
трасологични, балистични, графическ и
експертизи.
Дактилоскопни експертизи
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, дактилоскопна
експертиза.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализаци я „А втомобилен
транспорт“, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Диян Недялков Димов – С „НТЛ“, ОД на
МВР- Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
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Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопни,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Биометрични криминалистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни признаци на човека (портретни експертизи).
Диян Недялков Димов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп и
трупни части
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
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данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза по материали
на досъдебното и съдебното производство
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Д а н ие л а Ге о рг иев а С ъ б ев а- С т о ев а ,
психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Д-р Тихомира Димчева Стелиянова, психиатър.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Ту рнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
Га л и на Нед кова К аба д жова , т ру дова
и организационна пси хологи я, магист ър по
психология.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Ту рнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Д а н ие л а Ге о рг иев а С ъ б ев а- С т о ев а ,
психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
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Га л и на Нед кова К аба д жова , т ру дова
и организационна пси хологи я, магист ър по
психология.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Д а н ие л а Ге орг иев а С ъ б ев а- С т о ев а ,
психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Галина Недкова Кабаджова, Добрич, трудова
и организационна пси хологи я, магист ър по
психология.
Силвия Христова Томова, психиатър.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебносчетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на
търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебносчетоводни
експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на
строителството, икономически и счетоводни
експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в
електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебносчетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Емили я Радева Георгиева, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия,
оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт.
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Галина Митева Колева, икономист по промишленост та, експерт съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономистсчетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономистсчетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономистсчетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономистсчетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и
мениджмънт, магистър по стопанско управление,
дипломиран експерт-счетоводител.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител и учител по икономически дисциплини, стенография и машинопис.
Иванка Дамянова Силвестрова, икономистсчетоводител, специа лност „Счетоводна отчетност“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
спец иа л нос т „С оц иа л но -и коном и ческо п ланиране“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС,
оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експертоценител на дълготрайни материални активи и
оборотни средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими
имоти.
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Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Га лина Ми хайлова Димит рова, финанси,
оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Христина Атанасова Пет рова, стопанско
управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия,
оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебносчетоводни
експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промишленост та, експерт съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителството.
Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
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Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения,
оценка на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
спец иа л нос т „С оц иа л но -и коном и ческо п ланиране“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
Съдебно-стокова експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия,
оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
спец иа л нос т „С оц иа л но -и коном и ческо п ланиране“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
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отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на
ел. проводници при кражби, трудови и битови
злополуки, електротермично прекъсване на ел.
проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни номера, производствени аварии на
съоръжения с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено
и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност – електрическа.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения
в сферата на транспорта и металорежещите
машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Кирилова, инженергеодезист.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
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предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на зем. земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, работа
с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на
труд, учител по инж. дисциплини (устройство
на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработваща промишленост.
Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна
проектантска правоспособност – електрическа.
Ата наск а Кос та д и нова Ата насова-Боева,
машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили,
земеделски машини.
Живко Петков Хърватов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик,
геофизични методи на проучване на полезни
изкопаеми, специалист по индустриална икономика и мениджмънт, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, организация,
управление и заплащане на труда на персонала.
Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
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Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд,
учител по инженерни дисциплини (устройство
на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработваща промишленост.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и тех нологии, специа лизаци я „автомобилен
транспорт“, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Ата наск а Кос та д и нова Ата насова-Боева,
машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили,
земеделски машини.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер-технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност – електрическа.
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Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения
в сферата на транспорта и металорежещите
машини.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, работа
с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Живко Петков Хърватов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер-електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.
Мартин Иванов Петров, магистър по информатика, специалност „Информационни технологии“, CCNA 1-4.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-гео
дезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
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Валентина Петрова Димитрова, строителен
техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и
съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка
на други активи (арх. паметници на културата
и интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.
Ивайло Петров Иванов, инженер по промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Кос та д и н к а Добрева Георг иева-Пе т рова,
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер – земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски
земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.
Ана Славова Коларова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
проектант-конструктор.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант,
експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител
на земеделски земи, оценител на машини и
съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт архитектура и благоустройство, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер,
оценка на недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, строителен техник, строителство и архитектура, оценка на инвест. проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден техник – водно строителство, оценка на инвест. проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография,
инженер-геодезист, ограничена проектантска
правоспособност – част „Геодезия“.
Станьо Рачев Иванов, строителен инженер
по промишлено и гра ж данско строителство
(конструкции), специалист по икономика и управление на инвестициите.
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Антония Бориславова Кирилова, инженергеодезист.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна
безопасност.
Съдебно-енергийна експертиза
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, работа
с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Ата наск а Кос та д и нова Ата насова-Боева,
машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили,
земеделски машини.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог
по ХВП, технологи я на зърносъх ранението,
мел н и чарс т во т о и х лебоп роизводс т во т о,
производство на комбинирани фуражи, експерт
европейско техническо законодателство и контрол
за безопасност и качество, оценка на машини
и съоръжения.
Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Вел и ко Ви чев Вел и ков, и н женер -х и м и к ,
технология на пластмасите, експерт по опазване
на околната среда.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация и
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определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, магистър ветеринарна
медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинженер.
Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана
в публичния регистър на физически лица за
упражняване на лесовъдска практика.
Димит ър Варсамов Касабов, агроном по
полевъдство.
Клас „Оценителни експертизи“
Оценка на недвижими имоти
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия,
оценител на недвижими имоти.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС,
оценка на недвижими имоти.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управ
ление на строителството, оценка на недвижими
имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения,
оценка на недвижими имоти.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриалната собственост.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
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предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Янка Костадинова Димитрова, техник-гео
дезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен
техник, оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски  
земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант,
експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител
на земеделски земи, оценител на машини и
съоръжения.
Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Оценка на машини и съоръжения
Красимир Дончев Димитров, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в
електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Га лина Ми хайлова Димит рова, финанси,
оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
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Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения
в сферата на транспорта и металорежещите
машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант,
експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини
и съоръжения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Оценка на търговски предприятия и вземания
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оцен к а на цел и и общ и нск и п ред п ри я т и я,
оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
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Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на зем.земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Янка Костадинова Димитрова, техник-гео
дезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант,
експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител
на земеделски земи, оценител на машини и
съоръжения.
Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Оценка на поземлени имоти в горски територии
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценител на поземлени
имоти в горск и територии, регист рирана в
п убли чни я рег ис т ър на физи ческ и л ица за
упражняване на лесовъдска практика.
Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по
турска филология и преподавател в СОУ, преводи
от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на
полски език.
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Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи
от украински на български език и от руски на
български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски
език, преводач от английски и руски език на
български език.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация
и определяне произход на животни и пол на
птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика
на обучението по български език и немски език,
немска филология, преводи от и на немски език.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд.
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност „А втоматизация на дискретното производство“, ку рс за автотехнически
експертизи, ку рс по роботика, роботехнически
системи и ГА ПС, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и к лиматичните предпри яти я, сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за устройство, начин на работа и
проектиране на котли и котелни инсталации,
слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на V IESSM A NN, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата
промишленост.
Марина Костадинова Хърватова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, ISO стандарти, системи за управление на
качеството, на околната среда, интегрирани
системи за управление, системи за производствен контрол, вътрешен и външен одит на
системи за управление.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик,
геофизични методи на проу чване на полезни изкопаеми, специалист по индуст риална
и коном и к а и мен и д ж м ън т, спец иа л ис т по
здравословни и безопасни услови я на т руд,
организация, управление и заплащане на труда
на персонала.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Добрич, за 2019 г.
Хинчо Михалев Хинев, лиценз № 25191 от
министъра на правосъдието и гражданските свободи, Румъния, преводи от и на румънски език.
Несрин Хюсеин Йълмаз, турска филология,
висше образование, преводи от и на турски език,
специалист по турска филология и преподавател
в СОУ.
Боряна Илиянова Христова, турска филология,
висше образование, преводи от и на турски език,
филолог, учител по турски език и литература.
Десислава Янушова Желязкова, магистър
по българска филология, висше образование,
преводи от и на полски език.
366
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115. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Кърджали, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Милев Петров, криминалистични
изследвания на почерк и документи.
Николай Недялков Яръмбойков, криминалистични изследвания на почерк и документи.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
Клас „Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
Клас „Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек“
Мая Иванова Кичева, ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники
и идентификация; ДНК профил от биологичен
материал.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“
Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен
личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).
Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна
психиатрия, здравен мениджмънт.
Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, клинична психология; детско-юношеска психология;
специална психология; ранна диагностика на
когнитивните нарушения: работа с тест Векслер

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

(HAWIK – R); работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2); работа с
Бентън тест за краткосрочно запомняне (BVRT);
тематичен аперцептивен тест (TAT).
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна
отчетност.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна
отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна
отчетност.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство
и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист,
оценител на недвижими имоти.
Иван Димов Назъров, икономика и търговия,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счет овод и т ел, ба н ково дело, експер т- оцен и т ел
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Виолета Димитрова Павлова, счетоводство
и контрол.
Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.
Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
„Съдебна автотехническа експертиза“
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен
транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, автоексперт-оценител.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счет овод и т ел, ба н ково дело, експер т- оцен и т ел
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
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експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Николай Александров Савов, автотехнически
експерт.
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“
И н ж. Пен чо Йорда нов С т о ев, ма ш и нен
инженер по технология на машиностроенето,
лицензиран оценител на търговски дружества,
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.
„Съдебна компютърно-техническа експертиза“
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.
„Съдебна строителнотехническа експертиза“
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство (ПГС), лицензиран оценител на
недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен
инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експертоценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по
геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
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Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник
в строителния процес; оценител на търговски
предприятия и вземания; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженерстроител, строителство на сгради и съоръжения.
Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Хубена Иванова Салджиева, архитектура.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация; генотипиране на животни; състав
на хранителни продукти.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация; генотипиране на животни; състав
на хранителни продукти.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
„Съдебно-химическа експертиза“
Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества,
алкохол и други биологични проби и обекти,
състав на хранителни продукти.
Клас „Оценителни експертизи“
Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти;
експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и
съоръжения и други активи; експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; екс-
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перт – оценител на благородни метали, бижута
и скъпоценни камъни.
Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител
на недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения.
Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, лицензиран оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
автоексперт-оценител.
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на
машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран
оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски
предприятия и вземания; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Изабела Константинова Николова, оценител
на недвижими имоти.
Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с
молекулярно-генетични методи; експертиза по
писмени данни.
Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2019 г.
Бехиде Мюмюн Чаушева, тюркология, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Поверително“.
Виждан Сами Сефер, турска филология, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Поверително“.
Нарин Юксел Ахмед, английска филология.
Фетие Ремзи Салим, немски език.
Аркадий Иванов Демянов, руски и румънски
език, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“.
Десислава Янушова Желязкова, полски език.
Атанас Николов Челебиев, немски език.
358
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116. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Кюстендил, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация – инженер-химик.
Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Дактилоскопски експертизи
Биометрични криминалистични експертизи
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация „молекулярен биолог“, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.
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Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация „молекулярен биолог“, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Млекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Мая Иванова Кичева, образование висше, специалност „Млекулярна и функционална биология“,
квалификация „биохимик – клиничен химик“.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше,
специалист по хигиена на труда.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование
висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
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Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация психолог – съдебен
експерт.
Здравка Исталиянова Анина, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„юридическа психология“.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„юридическа психология“, квалификация – магистър по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация – психология, следдип
ломна квалификация – клинична психология,
медицинска психология, развитие в условията на
ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„юридическа психология“, квалификация – магистър по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
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Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация – психология, следдип
ломна квалификация – клинична психология,
медицинска психология, развитие в условията на
ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Надежда Георгиева Димитрова, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„юридическа психология“, квалификация – магистър по психология, сертификати.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Анка Георгиева Липева, образование средно
специално, квалификация – икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование
средно-специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация – икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация – икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
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фикация – икономист-счетоводител, специализация – „Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, квалификация – икономист организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, сл. тел. 078/551257, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация – икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация – икономист.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация – икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Мартин Милчев Тодоров, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация – счетоводител.
Мла денка Тодорова Гиргинова-Чу ч у кова,
образование висше, бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
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Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиев, образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност „Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност“.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Станка Стоянова Чавдарова, образование
висше, квалификация – икономист-финансист.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Татяна Манева Алексова, образование средно,
специалност „Икономика, планиране и отчетност
на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование
висше, специалност „Публична администрация
и мениджмънт, европейска администрация и
мениджмънт“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; спе-
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циалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и
управление на АПП“.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, к валификаци я – икономист-организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Кирил Димитров Николов, образование вис
ше, специалност „Икономика и управление на
промишлеността“, квалификация – икономист
организация на промишленото производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация – магистър по
икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
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Мла денка Тодорова Ги ргинова-Чу ч у кова,
образование висше, бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева, образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност „Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност“.
Спаска Захариева Чочова, образование полувише, специалност „Икономика на съобщенията“.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Татяна Манева Алексова, образование средно,
специалност „Икономика, планиране и отчетност
на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов, образование висше,
специалност „Икономика – бизнесадминистрация“; специализация маркетинг, реклама и бизнес
комуникации, митнически режим и процедури,
мерки на търговската политика, „Инкотермс
2000“, Интрастат и международен автомобилен
транспорт.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование
висше, специалност „Публична администрация
и мениджмънт, европейска администрация и
мениджмънт“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
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Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, к валификаци я – икономист-организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мла денка Тодорова Гиргинова-Чу ч у кова,
образование висше, бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Полина Димитрова Кавръкова, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
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Роза Стоянова Георгиева – образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Татяна Манева Алексова, образование средно,
специалност „Икономика, планиране и отчетност
на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Ва лентин Стойчев Стойчев, образование
висше, квалификация – инженер по радиоелектроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Васи лка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувис
ше, специалност „Радиотехника“.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
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Лъчезар Тодоров Димитров, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация – машинен инженер.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „техник
на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.
Никола Ангелов Балкански, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Нина Димчова Терзийска, образование висше,
квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Румен Иванов Серафимов, образование висше,
квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Соня Иванова Димитрова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Асен Станков Димитров, образование висше,
специалност „Автоматика и информационни
технологии“, квалификация – инженер, специалност „Автотехническа експертиза“, квалификация – магистър-инженер.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен, инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Костадинов Илиевски, образование
висше – бакалавър, квалификация – машинен
инженер.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Петров, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
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Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „техник
на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Р у м я на Ми т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство.
Филип Валентинов Кирилов, образование
висше, специалност „Технология и управление на
транспорта“, квалификация – магистър инженер.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Асен Станков Димитров, образование висше,
специалност „Автоматика и информационни
технологии“, квалификация – инженер, специалност „Автотехническа експертиза“, квалификация – магистър-инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен, инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование
висше, квалификация – инженер-химик, специалност „Технология на кожите“.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „техник
на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Николай Иванов Пенев, образование средно,
специалност „Оператор-програмист“.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация – архитект.
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Анка Стефанова Стоянова, образование средно
специално, квалификация – среден техник строителство и архитектура.
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект.
Димитър Тодоров Велинов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден
строителен техник.
Емил Димитров Кирилов, образование висше,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация – строителен
инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация – архитект.
Николай Антонов Манов, образование висше,
к ва лификаци я – ст роителен ин женер по ж п
строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения.
Станойко Йорданов Станойков, образование
средно специално, квалификация – среден техник-геодезист.
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Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация – строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация – среден техник
геодезия и картография.
Стояна Александрова Чавдарова, образование
висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и
мениджмънт.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Съдебно-екологична експертиза
Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация – биохимик-клиничен
химик.
Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше,
квалификация – доктор по ветеринарна медицина.
Нина Георгиева Ангелова, образование средно
специално, квалификация – ветеринарен техник.
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Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация – инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация – агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита.
Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“.
Клас „Оценителни експертизи“
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Васил Атанасов Жабински, образование вис
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ;
автоексперт при ПТП; оценка на машини и
съоръжения.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Ба лабанск и, образование
висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер геодезист; сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“; сертификат от КНОБ за оценка на зе-
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меделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати
ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и
други подобни; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания – задължения,
обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други
финансово-парични отношения, произхождащи
от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС;
сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на
земеделски земи.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“; оценка на
други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и
т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията на бизнесоценителите,
секция „Художествени произведения“.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер; оценител на
машини и съоръжения, контрол на техническото
състояние на земеделска техника, дипломиран
стопански ръководител – мениджър.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на
недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Катерина Илиева Дерлипанска, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
жп строителство; оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование вис
ше, квалификация – икономист; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
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Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини.
Надя Йорданова Великова, образование вис
ше, специалност „Хидромелиоративно строителство“, квалификация – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство; оценка на
недвижими имоти.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; автоекспертоценител; експерт-оценител на инвестиционен
проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура; експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Клас „Други съдебни експертизи“
Венцеслав Благоев Механджийски, образование висше, специалност „Специалист в сферата
на образованието“.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
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Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство
и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда,
наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярно-биологични техники.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „техник
на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.
Р у м я на Ми т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер – експерт
по здравословни и безопасни условия на труд;
трудова медицина и работоспособност.
Стояна Александрова Чавдарова, образование
висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и
мениджмънт.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2019 г.
Атанас Николов Челебиев, образование висше,
специалност „Доктор – инженер по микрокомпютърна техника“ – немски.
Бейхан Неджиб Мустафа, образование вис
ше – бакалавър, специалност и квалификация
„Библиотечно-информационни дейности“, сертификат за владеене на турски език – ниво С2 от
СУ „Св. Климент Охридски“.
385
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2. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за рег улаци я и заст рояване (ПРЗ) за У ПИ
І-54,55,56,57,58 – „За смесено строителство“, в
кв. 6 и УПИ І-25,26,59,60,61,62,63,69 – „За жилищно
строителство“, УПИ ІІ-63 – „За инженерна инфраструктура“ в кв. 8, м-ст Чиган, гр. Варна, община
Варна. Проектът е изложен в район „Аспарухово“
при Община Варна, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Аспарухово“.
438
5. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен предварителен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за кв. 3 и кв. 4 и улична регулация от о.т. 24 през
о.т. 25, о.т. 4, о.т. 3 и о.т. 32 до о.т. 18 и от о.т. 1
през о.т. 33 до о.т. 17 по плана на зона за отдих
„Прибой“, община Варна (кадастрален район
5405). Проектът е изложен в район „Аспарухово“
при Община Варна, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Аспарухово“.
437
1. – Областният управител на област Монтана на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 150, ал. 3
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ, че е одобрил Комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) със само
стоятелни съставни части: подробен устройствен
план – план за застрояване и инвестиционен
проект, и на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ
е издал Разрешение за строеж № 1 от 17.01.2019 г.
за обект трета категория: „Интегрирана система
за ранно откриване на пожари на територията
на РДГ – Берковица“, разположен на територията
на пет общини в област Монтана, както следва:
автоматични наблюдателни станции в поземлени имоти горска територия, частна държавна
собственост – 22040.680.15, землище с. Долна
Вереница, община Монтана; 81390.103.6, землище
гр. Чипровци, община Чипровци; 000212, землище
с. Дълги Дел, община Георги Дамяново; 321045,
землище с. Черкаски, община Вършец, и контролен център в сградата на Регионалната дирекция
по горите – Берковица. Разрешението за строеж
заедно с одобрения КПИИ може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез областния управител на
област Монтана пред Върховния административен
съд съгласно разпоредбите на чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 215 и чл. 218, ал. 1 от ЗУТ.
436
1. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – ПУП – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия
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и в границите на урбанизирана територия – трасе
за прокарване на канализация за отвеждане на
пречистените отпадни води от ЛПСОВ – „Амилум
България“ – ЕАД, Разград, до точката на заустване. Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 61710.506.26 – собственост на „Амилум
България“ – ЕАД, Разград, и край – заустване в
р. Бели Лом в землището на с. Гецово. Трасето за
канализацията в землището на Разград преминава
през 18 бр. имоти, както следва: през 9 бр. имоти – общинска собственост, в т.ч. 3 бр. имоти в
населеното място; през поземлен имот с идентификатор 61710.41.4 – нива, собственост на насл. на
Зехра Мехмедова Махмудова; през поземлен имот
с идентификатор 61710.41.19 – нива, собственост на
насл. на Хюсеин Ариф Кюрдов; през поземлен имот
с идентификатор 61710.41.20 – нива, собственост на
насл. на Сали Хашимов Кантар; през поземлен
имот с идентификатор 61710.506.68 – производствен
и складов обект в урбанизирана територия, собственост на „Ники 2001“ – ЕООД; през 2 бр. поземлени имоти 61710.311.289 и 61710.311.292 – пасище,
собственост на ДПФ; през поземлен имот с идентификатор 61710.506.69 – за релсов транспорт – собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, и през
поземлени имоти с идентификатори 61710.501.202
и 61710.501.600 – път от републиканската пътна
мрежа – държавна собственост. Трасето за канализацията през населеното място на с. Стражец
преминава през 7 бр. имоти в урбанизирана територия – общинска собственост. Трасето за канализацията в землището на с. Гецово преминава през
13 бр. имоти земеделска територия, както следва:
през 9 бр. имоти – общинска собственост, през
поземлен имот с идентификатор 18589.5.124 – нива,
собственост на Васил Цонев Петров; през поземлен имот с идентификатор 18589.8.107 – нива,
собственост на Стояна Дакова Димитрова; през
поземлен имот с идентификатор 18589.5.146 – нива,
собственост на Пена Петкова Иванова, и през
поземлен имот с идентификатор 18589.5.529 – път
от републиканската пътна мрежа – държавна
собственост. Проектът е изложен в стая 202 на
Община Разград и съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ на настоящото обявление
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Разград.
439
84. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
и план-схема за обект „Кабелна линия СрН 20
kV от ТП „Могила“ до съществуващ стоманорешетъчен стълб – СРС на въздушна линия СрН
20 kV „Веселиново“, намиращ се на територията
на община Ямбол и община „Тунджа“, област
Ямбол. За територията на община Ямбол трасето
преминава през поземлен имот с идентификатор 87374.15.112 по КК на гр. Ямбол, общинска
публична собственост, територия на транспорта,
НТП – път от републиканската пътна мрежа. За
урбанизираната територия на гр. Ямбол е изготвена план-схема за трасето, преминаващо през
ПИ с идентификатори 87374.520.2, 87374.520.6,
87374.520.8, 87374.520.1, 87374.521.1 по КК на гр. Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е
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изложен за разглеждане в сградата на Община
Ямбол, стая 303. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
356
344. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
изменение на действащия подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
XXIII-6922 в кв. 159 (87374.511.20), ПИ 87374.511.23,
УПИ I в кв. 159А (ПИ 87374.511.24), УПИ XVI
в кв. 159 (ПИ 87374.511.25), УПИ XXIV-6922 в
кв. 159 (ПИ 87374.511.398), УПИ XIV-6922 в кв. 159
(ПИ 87374.511.401), УПИ XV-511.461 в кв. 159 (ПИ
87374.511.461), ПИ 87374.511.462 и част от ПИ
87374.511.21. Проектът е изложен за разглеждане
в Община Ямбол, стая 302. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
323
115. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол № РД-18-214/5.12.2018 г.
на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-296
от 8.11.2018 г. на областния управител на област
Кюстендил, са приети помощен план и план на
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
придружаващата ги документация за землището
на с. Друмохар, ЕКАТТЕ 23827, община Невестино, област Кюстендил. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на общината, ет. 3, стая 7.
440
116. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол № РД-18-214/5.12.2018 г.
на комисия, назначена със Заповед № ДС -20-296
от 8.11.2018 г. на областния управител на област
Кюстендил, са приети помощен план и план на
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
придружаващата ги документация за землището
на с. Рашка Гращица, ЕКАТТЕ 62284, община
Невестино, област Кюстендил. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и
придружаващата ги документация до кмета на
община Невестино. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени за разглеждане от
заинтересованите лица в сградата на общината,
ет. 3, стая 7.
441
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117. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-212/5.12.2018 г. на
комисията, назначена със Заповед № ДС-20-296
от 8.11.2018 г. на областния управител на област
Кюстендил, са приети помощен план и план на
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
придружаващата ги документация за землището
на с. Згурово, ЕКАТТЕ 30613, община Невестино,
област Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на
новообразуваните имоти и придружаващата ги
документация до кмета на община Невестино.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на общината, ет. 3, стая 7.
442

СЪДИЛИЩА
72. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни, че
в открито съдебно заседание през март 2019 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по
отделения и дати, както следва:
НА 5.03.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2627/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Росен Нешков Нешков чрез адвокат Симеон
Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1, срещу
„Булминерал“ – АД, чрез адвокат Младен Боянов
Попов, Варна, ул. Русе (Д. Кондов) 27, подн. А.
Четвърто гражданско отделение, 2802/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3813/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2; Асен Манов Друмев чрез
адвокат Даря Пенкова, София, бул. Александър
Стамболийски 84 – 86, ет. 7, офис 36.
Четвърто гражданско отделение, 3165/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Рени Кирилова Митарова чрез адвокат Димитринка Жекова Костелянчик, Варна, бул. Вл.
Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Вяра Минева Петкова
чрез адвокат Димитринка Жекова Костелянчик,
Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Милко
Димитров Минчев чрез адвокат Димитринка
Жекова Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик
21, ет. 2, ап. 4; Бранимир Димитров Минчев
чрез адвокат Димитринка Жекова Костелянчик,
Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Петър
Минчев Минчев чрез адвокат Димитринка Жекова Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик
21, ет. 2, ап. 4; Мариян Димитров Митаров чрез
адвокат Димитринка Жекова Костелянчик, Вар
на, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Димитър
Христов Николов чрез адвокат Димитринка
Жекова Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик
21, ет. 2, ап. 4, срещу Стелияна Цонева Тодоро-
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ва, Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 11, ап. 273;
Веселин Руменов Петров, Варна, бул. Христо
Ботев 18, вх. 11, ап. 273.
Четвърто гражданско отделение, 3166/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
412/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Бойко Борисов
Велев чрез адвокат Георги Лефтеров Божинов,
Петрич, ул. Княз Борис Първи 16.
Четвърто гражданско отделение, 115/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2358/2018 по описа на Висш адвокатски съвет,
подадена от Владислав Александров Янев, София, бул. Димитър Петков 111 – 113, ет. 2, офис
2, срещу Висш адвокатски съвет, София, ул. Цар
Калоян 1а.
НА 7.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2476/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Кирил Тотев Колев чрез адвокат Симеон
Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1, срещу
„Булминерал“ – АД, чрез адвокат Младен Попов, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2, Адвокатска
кантора „Алтер Его“.
Четвърто гражданско отделение, 2489/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Михаил Илиев Генков чрез адвокат Симеон
Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43, ет.1, срещу
„Булминерал“ – АД, чрез адвокат Младен Попов, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2, Адвокатска
кантора „Алтер Его“.
Четвърто гражданско отделение, 2632/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7790/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Стоилов Костов чрез адвокат
Мариана Якимова, София, ул. Любен Каравелов
26, ап. 1, срещу Калоян Светославов Захариев
чрез адвокат Ивайло Петров, София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 2912/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
368/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Красю Русев Станев чрез адвокат Симеон
Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1, срещу
„Булминерал“ – АД, чрез адвокат Светлана Левкова, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2999/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6985/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Весела Димитрова Барбукова чрез
адвокат Георги Стойчев, София, ул. Христо
Белчев 7, ет. 4 (3-ти надпартерен), срещу Анжел Секулов Феодоров чрез адвокат Веселина
Феодорова, Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 22,
ет. 1, офис 3.
Четвърто гражданско отделение, 3025/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 112/2018 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Янко Любенов Къров чрез
адвокат Даниела Стоянова, Силистра, ул. Илия
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Блъсков 17 А, срещу „Общински имоти и услуги
2012“ – с. Ситово, чрез адвокат Ирена Русчева,
Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2.
НА 11.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1053/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4609/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тодор Стефанов Аждерев чрез адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1,
ет. 4; Венета Стоянова Аждерева чрез адвокат
Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4,
срещу ЗК „Олимпик – клон България“ – КЧТ, с
управител Ивайло Василев Пеев, София, бул. Гоце
Делчев 142 – 142А.
Първо търговско отделение, 703/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4377/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Михаил Христов Авджиев чрез адвокат
Иван Братанов, София, ул. Оборище 18Б, ет. 3,
ап. 13, срещу Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД, в несъстоятелност,
София, ул. Граф Игнатиев № 10.
Първо търговско отделение, 1212/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Българска нефтена компания“ – ЕООД, в ликвидация с ликвидатор
Цоньо Найденов Цонев чрез адвокат Димитър
Иванов, София, ул. Крум Кюлявков 15А, ет. 8,
срещу Георги Петров Гайдарски чрез адвокат
Камелия Донкова, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4,
офис 33.
Първо търговско отделение, 1795/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу Матей Георгиев Матеев чрез адвокат Мирослава Стръмска,
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119,
ет. 3, офис 6; „Маркели“ – ЕАД, в несъстоятелност, Казанлък, ул. Отец Паисий Хилендарски 33,
ет. 3, офис 5; Николай Ангелов Ганев, синдик на
„Маркели“ – ЕООД, в несъстоятелност, София,
ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4.
НА 11.03.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2857/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Коста Андреев Андреев чрез адвокат
Иван Калев, Варна, ул. Христо Попович 32, ет. 1,
срещу Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2.
НА 11.03.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1741/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2209/2017 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Георги Иванов Шишков чрез
адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1, срещу „Булминерал“ – АД, чрез
адвокат Младен Попов, Варна, ул. Панагюрище
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6, ет. 2, Адвокатска кантора „Алтер Его“; „ВМ
Интернешанъл“ – ЕООД, Варна, ул. Девня 10,
ет. 2, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 2586/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4711/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2; Петър Василев Сантиров
чрез адвокат Павлина Симеонова Владимирова,
София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 2, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 2783/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16331/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Николай
Манчев Петров чрез адвокат Радиян Гичев,
София, бул. Македония 29, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3544/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2735/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кристиан Мавродийски чрез адвокат
Петя Кръстева, София, бул. Тодор Александров
137, ет.6, срещу Софийски градски съд, София,
бул. Витоша 2.
НА 13.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3409/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2018 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Народно читалище „Пробуда – 1902“
чрез адвокат Мари я А постолова Здравкова,
Дупница, ул. Бенковски 2, срещу Спаска Антонова Бельова чрез адвокат Иво Милчов Гърнев,
Дупница, ул. Христо Ботев 3, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3539/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2017 по описа на Окръжен съд Търговище,
пода дена от Министерство на земеделието,
храните и горите чрез ст. юрисконсулт Калин
Димов, пълномощник на министъра на земеделието, храните и горите, София, бул. Христо
Ботев 55, срещу Рейхат Шерифов Арифов чрез
адвокат Катя Щерева, Търговище, ул. Бенковски
1, вх. Б, ет. 5, офис 26.
Четвърто гражданско отделение, 3595/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2018 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Евелина Атанасова Динчева чрез
адвокат Цветелин Николов Игнатов, Търговище,
ул. Преслав 2, офис 101, срещу Леман Исмаилова
Яменова чрез адвокат Деяна Тодорова, Варна,
ул. Иван Страцимир 2; „Е – Център“ – ЕООД,
представлявано от Татяна Димитрова чрез адвокат Деяна Тодорова, Варна, ул. Иван Страцимир 2.
Четвърто гражданско отделение, 4353/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5628/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Феодоров Тепавичаров чрез
особен представител Ралица Рачева, София,
ул. Гургулят 31, офис – партер, срещу Радослава
Петрова Димитрова чрез адвокат Иван Тодоров
Стоянов, София, пл. Райко Даскалов 4, ет. 1, ап. 1;
Михаил Георгиев Димитров чрез адвокат Иван
Тодоров Стоянов, София, пл. Райко Даскалов 4,
ет. 1, ап. 1, и страна АСП, Дирекция „Социално
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подпомагане“ – Люлин, София, ж. к. Люлин,
ул. 309; АСП Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, София, ул. Ами Буе 79.
НА 14.03.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1798/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4889/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столичен инспекторат чрез адвокат
Светлана Методиева Любенова-Нейкова, София,
ул. Двадесети април 19, срещу Трифон Людмилов
Георгиев чрез адвокат Инна Пенчева, София,
ул. Алабин 56, ет. 5, офис 33.
Трето гражданско отделение, 2581/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
545/2017 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Красимир Тодоров Иванов чрез адвокат
Нели Велкова, Монтана, ул. Княз Александър
Батенберг 14, срещу Валери Иванов Видов чрез
адвокат Надя Александрова, Монтана, ул. Васил
Левски 19.
Трето гражданско отделение, 3528/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
185/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Емил
Константинов Маринов чрез адвокат Красимир
Данков, Плевен, ул. Васил Левски 192.
Трето гражданско отделение, 3649/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
114/2018 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Валентин Веселинов Горанов чрез
адвокат Данаил Ненов, Ловеч, ул. Търговска 1,
срещу „Хоули Авто“ – ЕООД, чрез адвокат Богдан
Караманолов, Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3.
НА 18.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 872/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
175/2017 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Тунджай Бахри Гюлер чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7,
срещу Нурсен Реджеб Гюлер чрез адвокат Асен
Самуилов, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 31.
Второ гражданско отделение, 1438/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4982/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иванка Павлова Васева чрез адвокат
Валерия Браткова, София, ул. Г. С. Раковски 127,
ет. 1, офис 128, срещу Димитър Иванов Барбов
чрез адвокат Камен Михалков, София, ул. Алабин 8, ет. 6, офис 5.
Второ гражданско отделение, 2124/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
865/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Спаска Георгиева Дулчева чрез адвокат Мануел Манчев, Пазарджик, ул. Люлин 1,
вх. А, ет. 1, срещу Заприн Йорданов Запринов
чрез адвокат Цветанка Христоскова, Пазарджик,
ул. Цар Асен 80.
Второ гражданско отделение, 2299/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
485/2017 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Гинчо Гинев Щерев чрез адвокат
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Христина Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3;
Любен Кънчев Иванов чрез адвокат Калина
Милославова, Варна, ул. Генерал Скобелев 79;
Нина Любенова Иванова чрез адвокат Калина Милославова, Варна, ул. Генерал Скобелев
79, срещу Еленка Костова Георгиева, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември 41, ет. 3, ап. 13;
Даниела Петрова Ставрева-Иванова, Добрич,
ул. Панайот Хитов 33, вх. В, ет. 6, ап. 18; Камелия
Петрова Димитрова, Добрич, ж. к. Дружба 14,
вх. В, ет. 4, ап. 10; Петранка Жекова Ставрева,
Добрич, ж. к. Дружба 14, вх. В, ет. 4, ап. 10.
Второ гражданско отделение, 2677/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1676/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стефан Николаев Колев чрез адвокат
Светозар Петков, Шумен, ул. Съединение 68Б,
ет. 1, ап. 20, срещу Олга Василиевна Гончарук
чрез адвокат Лилия Митева, София, ул. Двадесети април 13, ет. 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1109/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
347/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Патрик Бърн чрез адвокат Вержиния
Дакова, София, ж. к. Хладилника, бул. Черни
връх 84, ет. 4, срещу „Сироко“ – ЕООД, с управители Веселин Йорданов Жеков и Николай
Койчев Георгиев чрез адвокат Радостина Николова, Бургас, ул. Александър Стамболийски
11; „Добринище ски“ – ЕАД, в производство по
несъстоятелност, с изпълнителен директор Румен Ангелов Димитров чрез адвокат Красимира
Астакова, Бургас, ул. Цар Симеон Първи 58-60,
ет. 1, офис 1; Марияна Тонева Банчева – синдик
на „Добринище ски“ – ЕАД, в несъстоятелност,
Велико Търново, ул. Марно поле 21.
Първо търговско отделение, 1175/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
563/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Киро Иванов Петров чрез адвокат
Цветелин Игнатов, Търговище, ул. Г. Бенковски
1, вх. Б, ет. 4, офис 14, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Първо търговско отделение, 1267/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
593/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, с изпълнителен директор Мария Масларова Гъркова чрез адвокат Владимир Давчев,
Пловдив, пл. Кочо Честименски 2, вх. Б, ет. 1,
срещу Десислава Валериева Тасева чрез адвокат
Мариана Минчева, Пловдив, ул. Цоко Каблешков
19, ет. 2, офис 2; Радослав Георгиев Тасев чрез
адвокат Мариана Минчева, Пловдив, ул. Цоко
Каблешков 19, ет. 2, офис 2; Марина Атанасова
Топалова чрез адвокат Десислава Аргирова,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, ет. 1; Никола
Георгиев Танков чрез адвокат Марина Христова,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, ет. 1; Атанас
Николов Танков чрез адвокат Славчо Харалампиев, Пловдив, ул. Детелин войвода 3, ет. 1,
ап. 1, и трета страна Атанас Николов Танков
чрез адвокат Славчо Харалампиев, Пловдив,
ул. Детелин войвода 3, ет. 1, ап. 1.
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Първо търговско отделение, 1562/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1395/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Найденов Маринов чрез адвокат
Пламен Петков, Ботевград, ул. Седемнадесети
ноември № 1, ет. 1, ап. 13; Стефка Василева Маринова чрез адвокат Пламен Петков, Ботевград,
ул. Седемнадесети ноември № 1, ет. 1, ап. 13,
срещу ЗД „Бул инс“ – АД, чрез адвокат Мариан
Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87, и трета
страна Мартин Антонов Ранчев, София, ж. к.
Младост, бл. 1В, вх. 1, ет. 21, ап. 131.
НА 19.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 878/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2017 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Валентина Божинова Костова чрез
адвокат Светлана Костова, София, ул. Цар Асен
11, ет. 2, ап. 11, срещу Емил Младенов Костов
чрез адвокат Десислава Дикова, Видин, ул. Дунавска 2, ет. 3, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 887/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
чрез областен управител на област Добрич,
ул. Независимост 5, Добрич, срещу Община Каварна чрез адвокат Велислав Величков, София,
бул. Витоша 4, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1145/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7968/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лъчезар Кирилов Янков чрез адвокат Виолета Нед ялкова-Стойкова, Софи я,
бул. Христо Ботев 59, ет. 4, ап. 11, срещу Огнян
Стефанов Стефанов чрез адвокат Йонка ЦоневаТемелкова, София, ул. Петър Парчевич 2, ап. 1;
Петър Георгиев Димитров чрез адвокат Йонка
Цонева-Темелкова, София, ул. Петър Парчевич
2, ап. 1; Лидия Димитрова Сумерска чрез адвокат Йонка Цонева-Темелкова, София, ул. Петър
Парчевич 2, ап. 1; Румен Димитров Сумерски
чрез адвокат Йонка Цонева-Темелкова, София,
ул. Петър Парчевич 2, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 1394/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
528/2017 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Румяна Василева Ташова чрез адвокат
Васил Василев, гр. Елин Пелин, пл. Св. Николай
Чудотворец 2, ет. 3, срещу Иван Стоилов Стоименов чрез адвокат Зорница Радулова-Карлова,
гр. Елин Пелин, пл. Св. Николай Чудотворец 2,
ет. 3, офис 6; Кина Георгиева Стоименова чрез
адвокат Зорница Радулова-Карлова, гр. Елин Пелин, пл. Св. Николай Чудотворец 2, ет. 3, офис 6.
Първо гражданско отделение, 1550/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5/2018 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Стамо Димитров Стамов чрез адвокат
Петър Шидеров, Сливен, ул. Хаджи Димитър 14,
ет. 2, офис 4, срещу Веселин Христов Христов
чрез адвокат Екатерина Домусчиева, Сливен,
ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1; Станимир
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Христов Василев чрез адвокат Екатерина Домусчиева, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1,
офис 1; Росица Атанасова Попова чрез адвокат
Антон Ангелов, Сливен, ул. Хаджи Димитър 3;
Богомил Йорданов Петков чрез адвокат Антон
Ангелов, Сливен, ул. Хаджи Димитър 3; Йоана
Богомилова Петкова чрез адвокат Антон Ангелов,
Сливен, ул. Хаджи Димитър 3; Минка Димитрова
Иванова чрез адвокат Петър Шидеров, Сливен,
ул. Хаджи Димитър 14, ет. 2, офис 4.
Първо гражданско отделение, 2292/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
776/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Димитър Запрев Парасков чрез адвокат Рангел Бараков, Благоевград, ул. Крали
Марко 1, срещу Георги Атанасов Граматиков чрез
адвокат Илия Янев, Гр. Сандански, ул. Скопие
26; Пламен Атанасов Граматиков чрез адвокат
Илия Янев, гр. Сандански, ул. Скопие 26; Цветанка Йорданова Стоянова чрез адвокат Илия
Янев, гр. Сандански, ул. Скопие 26; Илия Запрев
Панчев чрез адвокат Илия Янев, гр. Сандански,
ул. Скопие 26; Румен Илиев Панчев чрез адвокат
Илия Янев, гр. Сандански, ул. Скопие 26; Здравко
Илиев Панчев чрез адвокат Илия Янев, гр. Сандански, ул. Скопие 26; Гергана Илиева Костадинова чрез адвокат Илия Янев, гр. Сандански,
ул. Скопие 26; Иванка Илиева Костадинова чрез
адвокат Илия Янев, Гр. Сандански, ул. Скопие
26; Роска Димитрова Костадинова чрез адвокат
Илия Янев, Гр. Сандански, ул. Скопие 26; Иванка
Запрева Стоева чрез адвокат Милуш Бараков,
Благоевград, ул. Крали Марко 1; Виолета Запрева
Григорова чрез адвокат Милуш Бараков, Благоевград, ул. Крали Марко 1; Атанаска Запрева
Шопова, гр. Сандански, ул. Пирин 54 А.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2252/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2017 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Стефан Асенов Бояджиев чрез адвокат
Здравко Симеонов Дуганов, гр. Неделино, област
Смолян, ул. Добри Чинтулов 4, срещу Община
гр. Неделино, гр. Неделино, област Смолян,
ул. Александър Стамболийски 104, и трета страна
Линда Стоянова Бояджиева, гр. Неделино, област
Смолян, ул. Люлин 2; Валери Стоянов Бояджиев, гр. Неделино, област Смолян, ул. Люлин 2;
Шина Миткова Бояджиева, гр. Неделино, област
Смолян, ул. Люлин 2.
Второ гражданско отделение, 2463/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Антон Илиев Маринов, с. Оселна, област
Враца, срещу ЕТ „Пламен Йорданов – КОВ“,
с. Оселна, област Враца.
Второ гражданско отделение, 2528/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15691/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Имобилиенфервалтунг“ – ЕООД,
чрез адвокат Милен Русев, София, ул. Аксаков
28, ет. 2, ап. 3, срещу Димитър Георгиев Станчев
чрез адвокат Теодор Симеонов Бочев, София,
ул. Неофит Рилски 47, ет. 3; „Терра груп Ай Ер
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Би“ – ЕООД, Перник, ул. Девети май 7; Ася
Иванова Станчева, София, ул. Беловодски път
62А, ет. 3, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 2666/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
47/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Христо Цочев Кметски чрез пълномощника
си Йовка Цочева Пейникова, Троян, ул. Христо Ботев 160; Мария Иванова Дренска, Троян,
ул. Незабравка 51; Цанко Минков Дренск и,
ул. Незабравка 51; Христо Матев Христов, гр. Априлци, област Ловеч, кв. Зла река, ул. Марин
Сяров 4; Матей Христов Матев, гр. Априлци,
област Ловеч, кв. Зла река, ул. Марин Сяров 4;
Веселина Иванова Дренска, Троян, ул. Христо
Ботев 118; Елга Найденова Христова, София, ж.к.
Люлин 120, вх. В, ет. 2, ап. 58; Цеца Найденова
Дренска, Плевен, ж. к. Дружба, бл. 125, вх. А,
ет. 2, ап. 8, срещу Иванка Маринова Георгиева,
Троян, ул. Власи Илиев 1А; Спас Владимиров
Шипковенски, Троян, ул. Симеон Велики 54;
Антоанета Иванова Шипковенска, Троян, ул. Симеон Велики 54.
Второ гражданско отделение, 2746/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
695/2017 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Клавдия Петрова Димитрова чрез
адвокат Георги Бонев, Перник, ул. Отец Паисий
45А; Мария Димитрова Павлова чрез адвокат
Георги Бонев, Перник, ул. Отец Паисий 45А;
Павел Димитров Павлов чрез адвокат Георги
Бонев, Перник, ул. Отец Паисий 45А, срещу Таня
Павлова Котева чрез адвокат Иван Грозданов
Витанов, Перник, ул. Търговска 42.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 504/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, срещу
Лилия Илиева Ангелова чрез адвокат Стоян
Стефанов Чаталбашев, София, ул. Клокотница
2А, ет. 8; Сергей Добрилов Антов чрез адвокат
Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8; Наталия Евгениева Найденова,
Берковица, кв. Райковица, ур. Крайречна 7, и
трета страна Евгени Симеонов Иванов, Вършец,
ул. Пета 27; Славейко Евгениев Иванов, Вършец, ул. Пета 27; Венцислав Евгениев Иванов,
Вършец, ул. Пета 27; Алберто Евгениев Иванов – лично и със съгласието на Евгени Симеонов
Иванов – като законен представител, Вършец,
ул. Пета 27; Евгени Симеонов Иванов – като
законен представител на Исак Евгениев Иванов,
Вършец, ул. Пета 27.
Второ търговско отделение, 582/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
срещу „Иновапак“ – ЕООД, чрез адвокат Борис
Георгиев Джелепов, Пловдив, бул. Шести септември 153, ет. 1.
Второ търговско отделение, 651/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2996/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ваня Георгиева Йорданова чрез
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адвокат Десислава Дикова-Кайцанова, Видин,
ул. Дунавска 2, ет. 3, ап. 9; Теодор Илиев Йорданов чрез адвокат Десислава Дикова-Кайцанова,
Видин, ул. Дунавска 2, ет. 3, ап. 9, срещу „И Ар
Би Лизинг“ – ЕАД, София, бул. Васил Левски 38.
Второ търговско отделение, 1177/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
282/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Уршула-Ивона Михаловска чрез адвокат Искра Атанасова, Плевен,
ул. Бъкстон 5, ет. 4, офис 32, срещу „Юробанк
България“ – АД, чрез адвокат Светозар Златанов,
София, ул. Хан Крум 8, ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение, 1286/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
457/2017 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Гергана Нинова Нинова чрез
адвокат Николай Диков, Плевен, ул. Катя Попова
2, ет. 3, офис 12, срещу „Първа инвестиционна
банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37.
НА 20.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1329/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3886/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Българска търговско-промишлена
палата чрез адвокат Димитър Данаилов, София,
ул. Княз Борис І № 98А, ет. 4, срещу Кристоф
Имхос чрез адвокат Димитър Стоянов, София,
ж.к. Дианабад, бул. Г. М. Димитров 1.
НА 20.03.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 682/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3658/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Никола Ангелов Башев чрез адвокат
Здравко Андонов Стойчев, София, ул. Света гора
12, срещу Диана Стоянова Елкина чрез адвокат
Цветан Хаджийски, София, ул. Алабин 33, ет. 2,
кантора 230; Анелия Ангелова Башева-Терзиева
чрез адвокат Диляна Христова, София, ул. Алабин 33, кантора 230.
Първо гражданско отделение, 1355/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
496/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Сунай Нуредин Бектеш чрез адвокат
Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10; Назан Назим Бектеш чрез адвокат
Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10; Али Юсув Хасан чрез адвокат
Елица Ж ивкова Давидкова, Варна, ул. Константин Величков 12, ет. 1, офис 8; Назми Амед
Хасан чрез адвокат Елица Живкова Давидкова,
Варна, ул. Константин Величков 12, ет. 1, офис
8, срещу Юсуф Осман Табак чрез адвокат Иван
Събев Мирчев, Добрич, бул. Добруджа 9а, ет. 1;
Нургюл Юсуф Емин чрез адвокат Иван Събев
Мирчев, Добрич, бул. Добруджа 9а, ет. 1; Нурджихан Юсуф Зелви чрез адвокат Иван Събев
Мирчев, Добрич, бул. Добруджа 9а, ет. 1; Рамис
Юсуф Табак чрез адвокат Иван Събев Мирчев,
Добрич, бул. Добруджа 9а, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1441/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2093/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иванка Атанасова Христова чрез
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адвокат Стела Караасенова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 2, офис 207, срещу Виолета Георгиева Тошева чрез адвокат Николай Ангелов,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Иванка
Димитрова Бояджиева чрез адвокат Николай
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Мария Димитрова Грунева чрез адвокат Николай
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Атанаска Димитрова Манолова чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38,
ет. 2; Стоянка Димитрова Тошева чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Георги Димитров Тошев чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1517/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1249/2017 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Зейнеб Али Муталиб чрез адвокат
Сашо Стонов Керанов, Бургас, ул. Фердинандова
20, ет. 3; Емине Али Юмер чрез адвокат Сашо
Стонов Керанов, Бургас, ул. Фердинандова 20,
ет. 3; Екрем Мехмед Смаил чрез адвокат Сашо
Стонов Керанов, Бургас, ул. Фердинандова 20
ет. 3; Али Екрем Мехмед чрез адвокат Сашо
Стонов Керанов, Бургас, ул. Фердинандова 20,
ет. 3; Айше Екрем Ахмед чрез адвокат Сашо
Стонов Керанов, Бургас, ул. Фердинандова 20,
ет. 3; Гюлсюм Екрем Хамид чрез адвокат Сашо
Стонов Керанов, Бургас, ул. Фердинандова 20,
ет. 3; Фатме Екрем Мехмед чрез адвокат Сашо
С т онов Кера нов, Бу ргас, ул. Ферд и на н дова
20, ет. 3, срещу Хасан Хасан Али чрез адвокат Здравко Костов, гр. Айтос, област Бургас,
ул. Станционна 33а, ет. 1, ап. 2; Айше Хюсеин
Али чрез адвокат Здравко Костов, гр. Айтос,
област Бургас, ул. Станционна 33а, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1913/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1160/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Донка Стоянова Салчева чрез адвокат Светозар Арнаудов, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 28, ет. 2, срещу Мария Рангелова
А постолова чрез адвокат Диана Атанасова,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, офис 14;
Величка Раднева Апостолова чрез адвокат Диана Атанасова, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 1, офис 14; Бойка Раднева Апостолова чрез
адвокат Диана Атанасова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 1, офис 14; Радостина Христова Атанасова чрез адвокат Диана Атанасова,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, офис 14;
Диана Христова Атанасова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 1, офис 14.
НА 21.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1475/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
904/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Република България, представлявана
от министъра на регионалното развитие чрез
адвокат Ирен Савова, София, ул. Алабин 36,
ет. 1; Симеон Борисов Сакскобургготски чрез
адвокат Ели Христова, София, бул. Александър
Стамболийски 84, офис 43; Мария-Луиза Бори-
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сова Хробок чрез адвокат Валя Гигова, София,
бул. Васил Левски 30, ет. 2, срещу Маргарет
дьо Шовини чрез адвокат Мариана Вълкова,
София, ул. Цанко Церковски 63; Александър
фон Вюртемберг чрез адвокат Мариана Вълкова, София, ул. Цанко Церковски 63; Ойген фон
Вюртемберг чрез адвокат Мариана Вълкова,
София, ул. Цанко Церковски 63; Фердинанд фон
Вюртемберг чрез адвокат Мариана Вълкова,
София, ул. Цанко Церковски 63; Софи Мария
Луиз чрез адвокат Мариана Вълкова, София,
ул. Цанко Церковски 63.
Първо гражданско отделение, 1895/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
457/2017 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Величка Цветкова Дурева чрез адвокат
Елена Димитрова Даскалова-Радева, Смолян,
бул. България 6, обособена част А, ет. 3, срещу
Община Смолян, бул. България 12, Смолян.
НА 25.03.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1283/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5582/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, двамата заедно синдици
на „Корпоративна търговска банка“ – АД (несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10,
срещу „Първа инвестиционна банка“ – АД, с изп.
директори Неделчо Неделчев и Васил Христов,
София, бул. Драган Цанков 37; „Промишлено
строителство – Холдинг“ – ЕАД, представлявано
от Камен Стоянов Канев, с. Яна, ул. Заводска 1.
НА 26.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2308/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2256/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лилиан Кърпичи чрез адвокат Станимир Иванов Христов, София, ул. Владайска
19, партер, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 2367/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8731/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Джулиан Стюарт Вайар чрез адвокат
Михаил Леденов Николов, София, бул. Витоша
78, партер, срещу Анна Живойн Вайар чрез адвокат Анелия Бунева, София, бул. Христо Ботев
94, ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 183/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2017 по описа на Окръжен съд Смолян,
пода дена от Горовла делска п роизводи телна
кооперация „Сакара“ чрез адвокат Димитър
Николов Кисьов, Смолян, бул. България 26а,
срещу Териториално поделение Държавно горско
стопанство „Смолян“, Смолян – ул. Полк. Дичо
Петров 1а.
Второ търговско отделение, 949/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Силвия Симеонова Николова, майка
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и законен представител на Елисавета Йорданова
Миранова чрез адвокат Димитър Димитров,
София, ул. Стоян Заимов 12, ет. 1, ап. 3, срещу
„Феникс М 2016“ – ЕООД, с управител Ирена
Бойкова Велева чрез адвокат Ивайло Николов,
София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5.
Второ търговско отделение, 1263/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4431/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Брикел“ – ЕАД, чрез адвокат Мария
Дерелиева, София, ул. П. Парчевич 27, срещу
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
София, ул. Триадица 8.
Второ търговско отделение, 850/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
456/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Агросистема – 01“ – ЕООД, чрез
адвокат Асен Делчев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, срещу Данчо Тодоров Кощилаков
чрез адвокат Надежда Петрова Попова, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 24, ет. 3; Кооперация
„Хисар – Агра“ чрез адвокат Надежда Петрова
Попова, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 24, ет. 3.
НА 27.03.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1414/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
446/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Поделение за товарни превози – София,
към „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, чрез
адвокат Деметра Стратева, София, ул. Владимир
Минков Лотко 41, срещу Иван Борисов Щръклев
чрез адвокат Емил Йорданов Атанасов, гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Николаевска 8.
Трето гражданско отделение, 1666/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Християн Тодоров Христов чрез адвокат Елица Орманова, Козлодуй, ж. к. 2, бл. 39, партер,
срещу „Енергоремонт Козлодуй“ – ЕООД, чрез
процесуален представител Георги Боровански,
Козлодуй, ТПК „Радецки“, офис адв. Георги
Боровански.
Трето гражданско отделение, 2635/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, представлявано от
изп. директор Иван Тодоров Андреев, Козлодуй,
срещу Пешко Петров Караджов чрез адвокат
Георги Иванов Борованск и, Козлоду й, ТПК
„Радецки“, офис адв. Георги Боровански.
Трето гражданско отделение, 3203/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
280/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Кремена Гошова Будинова чрез адвокат
Ивета Савова, София, ул. Върбица 7, ет. 4; Огнян
Исаев Исаев чрез адвокат Ивета Савова, София,
ул. Върбица 7, ет. 4, срещу Валери Симеонов
Симеонов чрез адвокат Делян Иванов Иванов,
Бургас, ул. Патриарх Евтимий 15, ет. 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1218/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3245/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Светослав Юлков Стефанов чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
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Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4; Александър
Альошев Петров чрез адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 4-ти полу
етаж, офис 4; Застрахователно дружество „Бул
Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучър 87, срещу
Христина Маринова Златева чрез адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 4-ти
полуетаж, офис 4; Бонка Маринова Златева чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4; Зорка Маринова Златева чрез адвокат Николай Димитров,
София, ул. Христо Белчев 2, 4-ти полуетаж,
офис 4; Юлка Стефанова Стоянова чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев
2, 4-ти полуетаж, офис 4.
НА 27.03.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1785/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
662/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Васил Владимиров Владков
чрез адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10; Маргарита Василева Владкова чрез
адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10;
Владимир Василев Владков чрез адвокат Боян
Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10, срещу Анелия
Иванова Танчева, Свищов, ул. Цар Освободител
106, вх. Б, ет. 2, ап. 2; Георги Костов Манзаров
чрез адвокат Лили Матева, Велико Търново,
ул. Васил Левски 15, ет. 9; Кремена Георгиева
Манзарова-Бошнакова, Свищов, ул. Хаджи Димитър 11; Силвия Сашева Манзарова, Велико
Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9.
Трето гражданско отделение, 2319/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1954/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Атлантик Гама“ – ООД, чрез адвокат
Снежана Иванова, София, ул. Добри Войников
29, ет. 3, ап. 5, срещу Стоименка Стоянова Василева чрез адвокат Весела Стоичкова, София,
ул. Позитано 3, ет. 1, кантора 9, ЕС Пирин палас;
Камен Стоилов Благоев чрез адвокат Весела
Стоичкова, София, ул. Позитано 3, ет. 1, кантора
9; Георги Стоилов Благоев чрез адвокат Весела
Стоичкова, София, ул. Позитано 3, ет. 1, кантора
9, ЕС Пирин палас.
Трето гражданско отделение, 2430/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Емилиян Недев Станчев чрез адвокат
Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1,
срещу „Булминерал“ – АД, чрез адвокат Люба
Шанкова, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 2576/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Марийка Вачева Минкова чрез адвокат
Северина Лозанова, Ловеч, пл. Тодор Кирков
1, к-с Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4; Гинка Вачева Узунова чрез адвокат Северина Лозанова,
Ловеч, пл. Тодор Кирков 1, к-с Драката, вх. Б,
ет. 1, ап. 4; Димитър Митев Митев чрез адвокат
Северина Лозанова, Ловеч, пл. Тодор Кирков 1,
к-с Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4, срещу Добромир
Станчев Дончев чрез адвокат Пенка Карабова,
Ловеч, бул. България 1, ет. 2.
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НА 28.03.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2813/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
341/2017 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Кнауф България“ – ЕООД, чрез адвокат
Роман Стоянов, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6,
срещу Пламен Петров Иванов чрез адвокат
Анета Цанкова, Видин, ул. Градинска 16, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 3655/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
123/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
пода дена о т Георг и Зап рянов Еми лов ч рез
адвокат Андреян Василев Атанасов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 43, срещу Любен Зюмбюлев
Асенов, с. Караджово, община Садово, област
Пловдив, ул. 15-а № 5.
327
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Мажд Ахмад Алгафари на чл. 1, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 8, т. 1, чл. 12,
т. 2, чл. 16, чл. 19, ал. 1, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 1
и чл. 27, ал. 2, т. 3 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за
съдебните преводачи, издадена от министъра на
правосъдието и обнародвана в ДВ, бр. 43 от 2014 г.,
по което е образувано адм.д. № 13881/2018 г. по
описа на Върховния административен съд.
446
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за
условията и реда за управление и разпореждане
с общинския жилищен фонд, приета с Решение
№ 354 по протокол № 30 от 16.02.2005 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Свищов, за
което е образувано адм. д. № 11/2019 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.03.2019 г.
от 9,30 ч.
454
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на заместник-окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против
Наредбата за условията и реда за настаняване под
наем и продажба на общински жилища в община
Стражица, приета с Решение № 302 по протокол
№ 22 от 12.04.2005 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Стражица. В протеста се твърди
незаконосъобразност на посочения нормативен
акт в неговата цялост поради приемането му при
допуснати съществени процесуални нарушения.
Отделно от това се твърди незаконосъобразност
на разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 2,
т. 1, чл. 35, чл. 38, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 4 в частта є, касаеща отмяната на заповедта по ал. 2 и
чл. 25, ал. 3 от посочената наредба. Образувано е
адм.д. № 26/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Съдебното заседание
е насрочено за 15.03.2019 г. от 9,30 ч.
455
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Велико Търново, с искане за отмяна на
Наредбата за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на гражданите, настаняване под
наем и продажба на общински жилища на Община
Сухиндол, като в условията на евентуалност се
поддържа и искане за отмяна на разпоредбите на
чл. 4, ал. 1 в частта „български“, чл. 15, чл. 20,
ал. 1 в частта „шест месеца“, чл. 24, ал. 2, чл. 35,
ал. 1, т. 1, чл. 36, ал. 1 и 7 в частта за режийните разноски, ал. 8 в частта „с която се отменя
заповедта по ал. 7“, ал. 9, чл. 39, 40, 41, 42, 43 и
44. Образувано е адм. д. № 50/2019 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.03.2019 г. от 10,30 ч.
470
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 15, ал. 2 в частта относно израза
„за което гражданите заплащат режийни разноски
в размер на 0,5 на сто от стойността на имота,
по сметка на общината“, чл. 28 и чл. 43, ал. 5 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди и за настаняване под наем
в общински жилища, собственост на Община
Кирково, приета с Решение № 190 от 18.02.2005 г.
на Общинския съвет – с. Кирково, по протокол
№ 21 от 18.02.2005 г. на Общинския съвет – с. Кирково, по което е образувано адм. д. № 17/2019 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.03.2019 г. от 10 ч.
451
Административният съд – Плевен, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, на разпоредбите на чл. 7,
ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1,
т. 1 в частта относно „български“, както и на чл. 41,
ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински
жилища на Община Никопол, приета с Решение
№ 300 по протокол № 37 от 26.02.2010 г., изм. с
Решение № 498 по протокол № 55 от 27.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Никопол, по което е
образувано адм. д. № 1168/2018 г. по описа на Административния съд – Плевен.
471
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите
на чл. 26, ал. 3 и чл. 29 от Наредбата за реда на
упражняване правото на собственост на Община
Бяла върху капитала на търговски дружества,
приета с Решение № 81 по протокол № 7 от
16.06.2008 г. на Общинския съвет – гр. Бяла, по
което е образувано адм. д. № 223/2018 г. по описа
на Административния съд – Русе.
452
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 37/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, в община Смолян, приета с
Решение № 203 по протокол № 18 от 25.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Смолян, изменена и
допълнена с Решение № 444 по протокол № 34 от
28.06.2006 г.; Решение № 318 по протокол № 20 от
27.07.2009 г.; Решение № 378 по протокол № 25 от
21.01.2010 г.; Решение № 607 по протокол № 40 от
21.02.2011 г.; Решение № 707 по протокол № 45 от
23.06.2011 г.; Решение № 839 по протокол № 43 от
27.12.2014 г.; Решение № 201 по протокол № 13 от
15.06.2016 г., в нейната цялост. Съдът уведомява,
че делото е насрочено за 26.02.2019 г. от 14 ч.,
като заинтересованите лица могат да поискат с
писмена молба да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото.
449
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. дело
№ 12/2019 г. по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 1
за поддържане и опазване на обществения ред на
територията на община Мадан, област Смолян,
приета с Решение № 367 по протокол № 28 от
21.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Мадан, в
нейната цялост. Делото е насрочено за 27.02.2019 г.
от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяка положение на делото.
450
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от „КИМА 2000“ – ЕООД,
представлявано от управителя Весела Евтимова,
и „Г – 7“ – ЕООД, представлявано от управителя
Петко Кандев, с която се оспорва Решение № 544
от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет,
взето по т. 40 от протокол № 58 от 26.07.2018 г. на
Столичния общински съвет, с което са одобрени:
проект за план за регулация в м. Дружба 2 – ІІ
част, район „Искър“, в границите бул. Копенхаген,
бул. Проф. Цветан Лазаров, без урегулираните
поземлени имоти и улици по т. 4 и 5 и без кв. 16
по т. 6, в частта, с която са предвидени улици от
о.т. 350а до о.т. 349, от о.т. 349 до о.т. 252 и дъгата
на новопроектирано кръгово на бул. Проф. Цветан
Лазаров, с която се отнема от ПИ № 1117, както
и в частта, с която се обособява УПИ ІV – „За
Тп“, от кв. 7б, образуван от част от ПИ № 1201
и част от ПИ № 2306; проект за план за застрояване на м. Дружба 2 – ІІ част, район „Искър“,
в границите бул. Копенхаген, бул. Проф. Цветан
Лазаров, без урегулираните поземлени имоти и
улици по т. 4 и 5 и без кв. 16 по т. 6, без допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, вкл. през улица, в частта, с която
се отрежда УПИ ІV от кв. 7б – за трафопост,
както и в частта, с която части от притежаваните
от жалбоподателите ПИ са отредени за улици,
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от о.т. 350а до о.т. 349, от о.т. 349 до о.т. 252 и
дъгата на кръговото, с която се отнема част от
ПИ № 1117; проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщителна и
слаботокова мрежа и вертикална планировка, за
м. Дружба 2 – ІІ част, район „Искър“, в границите бул. Копенхаген, бул. Проф. Цветан Лазаров,
без урегулираните поземлени имоти и улици по
т. 4 и 5 от решението, през улици от о.т. 350а до
о.т. 349, от о.т. 349 до о.т. 252 и дъгата на новопроектирано кръгово, с която се отнема ПИ № 1117,
по която е образувано адм. д. № 10517/2018 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 59 състав. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
467
А дминистративният съд – София област,
девети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1261/2018 г. по описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, против
Наредбата за управление на общинската пътна и
улична мрежа на територията на община Челопеч, приета с Решение № 88 по протокол № 10
от 6.08.2008 г. на Общинския съвет – с. Челопеч.
Административно дело № 1261/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.03.2019 г. в 10 ч.
463
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм.
дело № 59/2019 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.04.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване
е чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 за обществения ред
на територията на община Ихтиман.
453
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Стара Загора,
с който са оспорени разпоредбите на чл. 140,
ал. 1, чл. 142, ал. 1 и чл. 157, т. 1 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Братя Даскалови
и по който е образувано адм. д. № 776/2018 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 28.02.2019 г. от 10,30 ч.
468
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2,
т. 1 от Наредбата за настаняване под наем на
граждани с доказани жилищни нужди и продажба
на общински жилища на Община Казанлък и
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по който е образувано адм. д. № 764/2018 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 28.02.2019 г. от 10,30 ч.
469
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 Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 29, ал. 1, чл. 40, ал. 1, т. 1 и чл. 41,
ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища в
Община Никола Козлево, приета с Решение № 22
по протокол № 2 от 20.03.2015 г. на Общинския
съвет – с. Никола Козлево. Въз основа на протеста
е образувано адм. дело № 23/2019 г. по описа на
Административния съд – гр. Шумен, насрочено
за 25.02.2019 г. от 10 ч.
484
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 Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 18, чл. 29, чл. 31, чл. 33
и чл. 35 от Наредбата за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Венец, приета с Решение № 216 по протокол № 19
от 11.12.2013 г. на Общинския съвет – с. Венец.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 33/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Шумен, насрочено за 25.02.3019 г. от 10 ч.
485
А дминистративни ят съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 31,
ал. 5 от Наредба № 10 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, управление и
разпореждане с общински жилища на Община
Стралджа, приета с Решение № 258 по протокол
№ 23 от 15.12.2005 г., изменена с Решение № 160
по протокол № 16 от 22.01.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Стралджа, по което е образувано адм.
д. № 21/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 21.03.2019 г. от 9,30 ч.
447
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. 9, ал. 1,
чл. 27, 29 и 34 от Наредба № 13 за изграждане,
стопанисване и опазване на зелената система на
община Болярово, приета с Решение № 108 по
протокол № 11 от 17.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Болярово, по което е образувано адм. д.
№ 20/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 21.03.2019 г. от 9,30 ч.
448
Пазарджишкият районен съд призовава Олга
Леонидовна Джалева, родена на 26.11.1958 г.,
гражданка на Руската федерация, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда,
гражданско деловодство, на адрес: Пазарджик,
ул. Хан Крум № 3, за получаване на препис от ис-
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кова молба с приложенията по гр.д. № 4956/2018 г.
по описа на Районния съд – Пазарджик. 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 от ГПК.
456

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Българската
асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ) на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо
редовно годишно отчетно събрание на асоциацията на 6.03.2019 г. в 12 ч. в Пловдив, Бирария
Jä gerhof – ВИП зала, с адрес: ул. Съединение
№ 4 (4023), кв. Хан Аспарух – А9, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на председателя на
управителния съвет и провеждане на процедура за
избор на нов председател на управителния съвет;
2. провеждане на процедура за избор на нови членове в управителния съвет; 3. отчет за дейността
на управителния съвет през 2018 г.; 4. отчет на
контролния съвет за дейността на асоциацията
през 2018 г.; 5. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 2018 г.; 6. утвърждаване решенията на управителния съвет през 2018 г.; 7.
приемане на план за работа на асоциацията през
2019 г.; 8. определяне размера на членския внос
за 2019 г. и срок за заплащането му; 9. приемане
на бюджет на асоциацията за 2019 г.; 10. предложения за допълнения и промени в устава на
асоциацията; 11. приемане на нови членове на
асоциацията и напускане на действащи членове;
12. други. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
527
3. – Управителният съвет на сдружение „Доб
ри алтернативи“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на своите членове на 8.03.2019 г. в 10 ч. на адреса на
сдружението – София 1463, ул. Княз Борис I № 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад и
отчет на дейността; 2. изменяне и допълване на
устава; 3. изключване на членове поради отпадане; 4. приемане на нови членове; 5. попълване
състава на УС. Всички писмени материали са
на разположение на членовете на сдружението
в работно време на неговия адрес.
487
9. – Националният политически съвет на
Политическа партия „Възраждане на Отечеството“ – София, на основание чл. 32, ал. 2 и 4 от
устава на ППВО и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание
на Конгреса на ПП „Възраждане на Отечеството“ на 9.03.2019 г. в 14 ч. в залата на „Славянско
дружество за България“, София, ул. Славянска
№ 6, при следния дневен ред: 1. приемане на решения по оставката на председателя на ППВО;
2. приемане на решения по изменения и допълнения на програмата на ППВО; 3. приемане на
решения по изменение и допълнение на устава
на ППВО; 4. приемане на решения за промени
в състава на Националния политически съвет и
Общопартийната контролна комисия; 5. избор на
председател на ПП „Възраждане на Отечеството“.
465
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12. – Управителният съвет на сдружение
„Кастрационна мрежа – България“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на 11.03.2019 г. в 10 ч. на следния адрес: с. Юлиево
6168, община Мъглиж, при следния дневен ред:
1. изменяне на устава на сдружението; предложения за решения: 1.1. приемане на ново седалище
и адрес на управлението на сдружението; 1.2.
приемане на нов ред за членство в сдружението;
1.3. приемане на нов ред за свикване на общото
събрание на сдружението; 1.4. други; 2. освобождаване на Ема Джейн Смит от длъжността член
на управителния съвет на основание чл. 13, ал. 1,
т. 1 от устава на сдружението; предложение за
решение: освобождаване на Ема Джейн Смит
от длъжността член на управителния съвет на
основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението; 3. избиране на Саманта Ан Мейфийлд
за член на управителния съвет на сдружението;
предложение за решение: избиране на Саманта
Ан Мейфийлд за член на управителния съвет на
сдружението; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
443
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
за спортен риболов Биг фиш“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава свиква
общо събрание на 18.03.2019 г. в 17 ч. в София,
р-н „Витоша“, ул. Света Екатерина № 79, вх. А,
ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет; 2. разни.
432
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „За по-добро бъдеще“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 10, ал. 2 и 4 от устава свиква общо събрание на 20.03.2019 г. в 14 ч. в София, ж.к. Света
Троица, бл. 336, вх. А, ет. 2, ап. 4, 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 сдружение „За по-добро
бъдеще“ 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.
461
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българско дружество по естетична
стоматология“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 22.03.2019 г. в 16 ч. на адреса на управление
на сдружението: София, ул. Отец Паисий № 41,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността и финансов отчет на управителния съвет
за периода от датата на избора му – 19.03.2013 г.,
до датата на провеждане на общото събрание; 2.
приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за
дейността им от датата на избора им – 19.03.2013 г.,
до датата на провеждане на общото събрание;
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3. приемане на решение за промени в устава на
сдружението; 4. приемане на решение за избор
на управителен съвет; 5. приемане на решение
за избор на председател, заместник-председател
и секретар на управителния съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и ще
се проведе, колкото и членове на сдружението
да се явят.
489
1. – Управителният съвет на Национален съюз
„Безопасност и охрана“, София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение от 15.01.2019 г. свиква общо събрание на членовете на 27.03.2019 г. в
17 ч. в София, бул. Джеймс Баучър № 76, в зала
„София“ на Българския Червен кръст при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национален
съюз „Безопасност и охрана“ за 2018 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на НСБО за 2018 г.; 3.
приемане на план за дейността на Национален
съюз „Безопасност и охрана“ през 2019 г.; 4. промени в устава на НСБО. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно и се провежда на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
543
28. – Управителният съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
на организацията свиква общо отчетно събрание
на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода 28.03.2018 г. – 28.03.2019 г. на
28.03.2019 г. в 11 ч. (от 10 ч. е регистрацията) в
сградата на организацията, ул. Христо Белчев
№ 21, София, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета за дейността
на управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода от
28.03.2018 г. до 28.03.2019 г.; 2. изслушване и приемане на счетоводния отчет и одита за периода
от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; 3. изслушване и
приемане на отчета за дейността на контролния
съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода от 28.03.2018 г. до
28.03.2019 г.; 4. разглеждане и приемане на планпрограма за работата на управителния съвет за
периода 28.03.2019 г. – 28.03.2020 г.; 5. вземане на
решение за размера на членския внос считано
от 1.01.2020 г.; 6. разглеждане на жалби, спорове
и нарушения; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, т. 2 от
устава на организацията общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. На общото събрание присъстват
задължително делегатите от 32-рия конгрес на
СВВП. На 29 март ще се проведе тържеството
по повод 104 години от учредяването на СВВП,
на което присъстват всички делегати от 32-рия
конгрес. Същото ще започне в 10 ч. във Военния
клуб – София.
533
17. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
дружество „София-запад“ – София, на основание
чл. 29 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на дружеството на 11.04.2019 г. в
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18 ч. в сградата на НЛРС – бул. Витоша № 31 – 33,
ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за работата на дружеството през 2018 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната комисия за 2018 г.;
3. приемане на проекторешенията за работа на
дружеството през 2019 г.; 4. избор на делегати
за ОС на НЛРС, което ще се проведе 2019 г.; 5.
разни. Събранието е законно, ако присъстват
повече от половината от избраните делегати. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
464
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб по кендо МУСО“, София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.05.2019 г. в 14 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 промени в устава на сдружението; 5. избор на
нов управителен съвет; 6. разни.
362
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на капитаните на влекачи – браншово сдружение“ – Вар
на, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.04.2019 г. в 10 ч. във Варна, ресторант „Къщата“, ул. Осми ноември № 9, при
следния дневен ред: 1. отчитане дейността на
сдружението за 2018 г.; 2. приемане на баланса
и годишния счетоводен отчет за 2018 г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС; 3.
освобождаване с молби на членове към БАКВ за
2019 г.; 4. приемане на нови молби за членове към
БАКВ за 2019 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
486
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хандбален клуб „Локомотив“ –
Горна Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 7.03.2019 г. в 18 ч. в Горна Оряховица в залата за пресконференции на спортна
зала „Никола Петров“ при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на CHЦ „Хандбален клуб
„Локомотив“ – Горна Оряховица, през 2018 г.; 2.
приемане на годишен доклад по чл. 40, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ за дейността на CHЦ „Хандбален клуб
„Локомотив“ – Горна Оряховица, през 2018 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет за
2018 г.; 4. приемане на финансов отчет за периода
2016 – 2018 г.; 5. освобождаване на председателя и
УС; 6. приемане на нови членове на СНЦ „Ханд
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бален клуб „Локомотив“ – Горна Оряховица;
7. вземане на решение за промени в устава; 8.
избор на нов председател и нови членове на УС;
9. определяне на размера на годишния членски
внос за 2019 г.; 10. приемане на бюджета на CНЦ
„Хандбален клуб „Локомотив“ – Горна Оряховица,
за 2019 г.; 11. други.
458
5. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Регионална организация на
евреите в България „Шалом“ – Сливен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, 31 и 32 от
устава свиква редовно общо годишно отчетно-изборно събрание на 27.03.2019 г. в 18 ч. в ресторант
„Приказка“, Сливен, ул. Цар Самуил № 1, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на сдружението през 2018 г., обзор на дейността
на сдружението през мандата 2016, 2017, 2018 г.;
2. отчетен доклад на ревизионната комисия на
сдружението за последната година и за мандата на
комисията; 3. обсъждане и приемане на бюджета
на сдружението за 2019 г.; 4. приемане на нов устав
на сдружението; 5. избор на нови ръководни органи
на РОЕБ „Шалом“ – Сливен, както следва: председател и членове на УС, председател и членове
на ревизионната комисия; 6. приемане на ГФО за
2018 г.; 7. промяна в размера на годишния членски
внос; 8. приемане и освобождаване на членове; 9.
други. При липса на кворум на основание чл. 31
от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден с един час по-късно при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото годишно отчетно-изборно
събрание на сдружението. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
на адреса на управление на дружеството от 10 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване от всеки член или на лицето, което
по закон го представлява, или негов представител
с изрично писмено пълномощно.
512
20. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“ – Трън, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 29.03.2019 г. в 10 ч. в ресторантгостилница на пл. Владо Тричков в гр. Трън
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на ЛРС „Руй“ за 2018 г.; 2. отчет на КК
за 2018 г.; 3. приемане на програма за работа на
сдружението през 2019 г.; 4. финансов отчет за
2018 г. и бюджет за 2019 г.; 5. утвърждаване на
сумата за членски внос за 2020 г.; 6. избор на
делегати от събранието за общото събрание на
НЛРС – СЛРБ; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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