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ЗАКОН

за преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда подготовката,
организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в
Република България през 2021 г., наричано
по-нататък „преброяването“.
Чл. 2. (1) Целта на преброяването е да се
съберат изчерпателни, надеждни, детайлни и
сравними данни за населението и жилищния
фонд на територията на Република България.
(2) Данните се събират в съответствие с
принципите на професионална независимост,
прозрачност, безпристрастност, обективност,
надеждност, статистическа поверителност и
разходна ефективност.
(3) Лични данни се събират единствено за
статистически цели и при обработването им
се прилагат подходящи и конкретни мерки
за защита на основните права и интересите
на субекта на данните.
Чл. 3. (1) Процесът на преброяването
обхваща подготовката, провеждането, обработката и разпространението на данните от
преброяването.
(2) Преброяването започва в 0,00 часа на
22 януари 2021 г. и приключва в 20,00 часа
на 15 февруари 2021 г.
(3) Данните за населението и жилищния
фонд, събрани по време на преброяването, се
отнасят към 0,00 часа на 22 януари 2021 г.,
наричан по-нататък „критичния момент“.

Чл. 4. Националният статистически институт (НСИ) и Централната комисия по
преброяването (ЦКП) съвместно с областните управители и кметовете на общините
организират преброяването на населението и
жилищния фонд.
Чл. 5. Органите, които осъществяват преброяването, са:
1. Националният статистически институт;
2. Централната комисия по преброяването;
3. териториалните статистически бюра;
4. областните преброителни комисии;
5. общинските преброителни комисии.
Чл. 6. Националният статистически институт:
1. осигурява общото ръководство и единна
методология на подготовката и провеждането
на преброяването на територията на Репуб
лика България;
2. разработва Програма на преброяването на населението и жилищния фонд през
2021 г., наричана по-нататък „Програмата на
преброяването“;
3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването и
организира отпечатването и разпространението му;
4. разработва комуникационна стратегия и
провежда национална разяснителна кампания
за информиране на населението за целите и
задачите на преброяването;
5. организира и провежда обучението на
органите на преброяването, контрольорите и
преброителите;
6. определя домакинствата, в които се
провеж дат съпътстващите преброяването
извадкови статистически изследвания;
7. събира, обработва, публикува, разпространява и съхранява данните от преброяването;
8. изготвя док лад за изпълнението на
дейностите;
9. предоставя на Европейската комисия
(Евростат) окончателни, проверени и обобщени данни и свързаните с качеството данни
и метаданни.
Чл. 7. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от
председател, заместник-председател, секретар
и не повече от 20 членове.
(2) В състава на ЦКП влизат представители на:
1. Националния статистически институт;
2. държавни органи и ведомства, които
създават и поддържат регистри или бази
данни, съдържащи информация за обектите
на преброяването;
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3. Националното сдружение на общините
в Република България (НСОРБ), неправителствени организации, средствата за масово
осведомяване и академичната общност.
(3) Председател на ЦКП е председателят
на НСИ.
(4) Централната комисия по преброяването
се назначава от министър-председателя по
предложение на председателя на НСИ, като
в заповедта за назначаването се определя
срокът на действие на комисията.
(5) Централната комисия по преброяването:
1. обсъжда и приема Програмата на преброяването и всички документи, свързани с
организацията, подготовката и провеждането
на преброяването;
2. координира действията на държавните
органи и ведомства, които са отговорни за
провеждането на преброяването сред определени категории от населението;
3. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на
органите по преброяването, контрольорите и
преброителите;
4. създава временни преброителни пунктове в случай на обоснована необходимост
в периода по чл. 3, ал. 2;
5. приема докладите на областните преброителни комисии за резултатите от проведеното
преброяване;
6. приема доклад за изпълнението на дейностите по преброяването и за основните
резултати от него.
(6) Дейността на комисията се ръководи
от нейния председател.
Чл. 8. (1) Териториалните статистически
бюра:
1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на съответната
територия;
2. координират и участват в дейностите
по предварителния обход и съставянето на
преброителните списъци;
3. организират съвместно с областните и
общинските преброителни комисии разяснителна работа сред населението за целите и
задачите на преброяването;
4. разпределят преброителните материали,
необходими за преброяването, по общини и
населени места;
5. провеждат обучението на органите на
преброяването в областите и общините;
6. организират съвместно с областните и
общинските преброителни комисии проверки по общини и населени места за хода на
преброяването;
7. организират приемането на преброителните материали и осъществяват контрол по
комплектуването им;
8. организират въвеждането и обработването на данните от преброяването.
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(2) Териториалните статистически бюра
взаимодействат с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната
власт на територията на съответните области
във връзка с използването на техни регистри
и бази данни за целите на преброяването.
Чл. 9. (1) Във всяка административна област
се създава временна областна преброителна
комисия в състав – председател, секретар и
не повече от 7 членове.
(2) В състава на областната преброителна
комисия влизат представители на:
1. областната администрация;
2. общините в областта;
3. териториалното статистическо бюро
(ТСБ);
4. териториалните звена на централната
администрация.
(3) По преценка на областния управител в
състава на комисията могат да бъдат включени
представители на неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване.
(4) Областната преброителна комисия се
председателства от заместник областен управител на съответната област, определен по
предложение на областния управител.
(5) Секретар на областната преброителна
комисия е представител на съответното ТСБ.
(6) Областните преброителни комисии се
назначават със заповед на председателя на
НСИ по предложение на областния управител
не по-късно от 6 месеца преди критичния
момент на преброяването. В заповедта за
назначаването се определя срокът на действие
на комисията.
(7) Областната преброителна комисия:
1. съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на
преброяването, инструкциите на председателя
на НСИ и решенията на ЦКП;
2. предприема мерки за отстраняване на
пропуски и грешки в работата на органите
по преброяването, контрольорите и преброителите в областта;
3. информира НСИ и ЦКП за подготовката
и провеждането на преброяването в областта;
4. приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване
на териториите на общините в съответната
област;
5. изготвя доклад до ЦКП за предаването
на всички преброителни материали в съответния отдел на ТСБ.
(8) Дейността на областната преброителна
комисия се ръководи от нейния председател.
Чл. 10. (1) Във всяка община се създава
временна общинска преброителна комисия в
състав – председател, секретар и не повече от
7 членове. В градовете с райони се създава
общинска преброителна комисия за всеки
район.
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(2) В състава на общинската преброителна
комисия влизат:
1. двама представители на общинската
администрация;
2. най-малко един представител на кметствата;
3. представител на НСИ.
(3) Представителите на общинската администрация и кметствата се определят от кмета
на общината или на района, а представителите
на НСИ – от директора на ТСБ.
(4) Общинската преброителна комисия се
председателства от секретаря на общината
или на района.
(5) Секретар на общинската преброителна
комисия е представител на НСИ по предложение на съответния директор на ТСБ.
(6) Общинската преброителна комисия
се назначава със заповед на председателя на
НСИ по предложение на кмета на общината
или на района не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването. В
заповедта за назначаване се определя срокът
на действие на комисията.
(7) Общинската преброителна комисия:
1. организира подготовката и провеждането
на преброяването в общината или в района в
съответствие с Програмата на преброяването,
инструкциите на председателя на НСИ и решенията на областната преброителна комисия;
2. организира и провежда набирането на
контрольори и преброители;
3. организира съвместно с ТСБ обучението
на контрольорите и преброителите, както и на
лицата, ангажирани с предварителния обход;
4. информира областната преброителна
комисия за подготовката и провеждането на
преброяването в общината;
5. координира дейностите по използването
на необходимите за преброяването данни от
регистри и други бази данни;
6. предава всички преброителни материали в ТСБ и изготвя доклад до областната
преброителна комисия.
(8) Дейността на комисията се ръководи
от нейния председател.
Г л а в а
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ОБЕКТ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО И ДАННИ
Раздел I
Обект и единици на наблюдение
Чл. 11. Обект на преброяването са населението, което обичайно пребивава на територията на Република България, и временно
присъстващото население, както и жилищният
фонд.
Чл. 12. (1) Единици на наблюдение при
преброяването са следните лица:
1. българските граждани, които живеят
обичайно в Република България, независимо от това дали към критичния момент на
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преброяването се намират на територията на
населеното място, в което живеят обичайно,
или на територията на друго населено място
в Република България или извън нея;
2. българските граждани, които живеят
обичайно в Република България, но към
критичния момент на преброяването пребивават извън нея по поръчение на българската
държава, на нейните органи и организации,
както и членовете на техните семейства, които
ги придружават;
3. гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, които живеят
обичайно в Република България към критичния момент на преброяването;
4. чужденците, получили разрешение за
пребиваване на територията на Република
България съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 – 4 от
Закона за чужденците в Република България
преди критичния момент, както и лицата без
гражданство;
5. лицата, на които е предоставена закрила
по Закона за убежището и бежанците преди
критичния момент на преброяването;
6. българските граждани, които живеят
обичайно извън Република България, но към
критичния момент на преброяването временно
пребивават на нейната територия;
7. чужденците, получили разрешение за
пребиваване съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от
Закона за чужденците в Република България
преди критичния момент на преброяването,
както и лицата без гражданство;
8. лицата, за които е открито производство
за предоставяне на закрила по Закона за убежището и бежанците към критичния момент
на преброяването.
(2) Обичайно пребиваващото население на
Република България се състои от преброените
лица по ал. 1, т. 1 – 5.
(3) Лицата по ал. 1, т. 6 – 8 са временно
присъстващи лица.
Чл. 13. Единици на наблюдение са жилищните сгради, включително тези, които към
момента на преброяването не се използват
за живеене, и сградите със смесено предназначение.
Чл. 14. (1) Единици на наблюдение са
следните жилища:
1. жилища в жилищни сгради, в които
към критичния момент на преброяването
живеят лица;
2. необитавани жилища в жилищни сгради;
3. жилища в нежилищни сгради, в които
към критичния момент на преброяването
живеят лица;
4. жилища в сгради със смесено предназначение, в които към критичния момент на
преброяването живеят лица.
(2) Единици на наблюдение са и други жилищни единици, като хижи, колиби, бараки,
каравани, плаващи къщи, хамбари, мелници,
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както и друг вид подслон, използван за обитаване към критичния момент на преброяването.
Чл. 15. Единица на наблюдение по време
на преброяването са домакинствата.
Чл. 16. Единици на наблюдение при преброяването не са:
1. българските граждани, които обичайно
пребивават на територията на друга държава,
с изключение на лицата по чл. 12, ал. 1, т. 6;
2. чуждите граждани – членове на персонала на чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България,
както и членовете на техните семейства;
3. служители на междудържавни и междуправителствени организации в Република
Българи я, както и членовете на техните
семейства;
4. ч у ж дест ранни я т военен персона л в
Република България, както и членовете на
техните семейства;
5. екипажите на чуждестранните речни и
морски кораби, намиращи се в пристанищата
или в териториалните води на Република България, и пътниците на борда на тези кораби;
6. екипажите на чужди самолети и пътниците в тях, намиращи се в района на летищата
в Република България.
Раздел II
Данни
Чл. 17. (1) За лицата се събират следните
данни:
1. собствено, бащино и фамилно име;
2. единен граж дански номер (ЕГН) за
българските граждани и за чужденците, получили разрешение за пребиваване в Република
България по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона
за чужденците в Република България, както
и чужденците, получили статут на бежанец
и хуманитарен статут съгласно Закона за
убежището и бежанците;
3. личен номер на чужденец (ЛНЧ) за чужденците, получили разрешение за пребиваване
по чл. 23, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците
в Република България;
4. личен номер (ЛН) на гражданин на
Европейския съюз;
5. дата на раждане;
6. пол;
7. връзки между членовете на домакинството и семейството;
8. постоянен адрес и настоящ адрес;
9. гражданство;
10. статут на пребиваване;
11. държава и място на раждане;
12. семейно положение;
13. брой живородени деца;
14. степен на завършено образование;
15. грамотност;
16. участие в образование;
17. етническа група;
18. вероизповедание;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

19. майчин език;
20. трудов статус – икономически активен
или неактивен;
21. професия и/или длъжност;
22. име на предприятието или на организацията и икономическа дейност на юридическата единица;
23. местоположение на работното място
или на учебното заведение;
24. вид на транспорта, използван за пътуване до работното място или до учебното
заведение;
25. вътрешна и външна миграция на лицата;
26. степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане.
(2) За лицата по чл. 12, ал. 1, т. 6 – 8 се
събират данните по т. 1 – 6, 8 и 9.
(3) Въпросите относно данните по ал. 1 се
съдържат в преброителната карта за домакинствата и лицата в тях.
(4) За домакинствата се събира информация
за брой лица и временно присъстващи лица.
Чл. 18. (1) За жилищните сгради се събират
следните данни:
1. адрес на сградата;
2. вид на сградата;
3. местоположение на сградата;
4. година на построяване;
5. тип на строителната конструкция;
6. брой на етажите;
7. наличие на асансьор;
8. брой на жилищата в сградата;
9. наличие на други обекти в сградата,
които се ползват за нежилищни цели;
10. достъпност на сградата.
(2) Въпросите относно данните по ал. 1
се съдържат в преброителната карта за жилищна сграда.
(3) За жилищните сгради се събират и данни за географските координати на входовете
на сградата.
Чл. 19. (1) За жилищата се събират следните данни:
1. адрес на жилището;
2. вид на жилището;
3. статут на владеене на жилището;
4. тип собственост;
5. обща застроена площ;
6. брой на помещенията и/или стаите;
7. кухня и спомагателни помещения;
8. енергийна осигуреност;
9. водоснабдяване и канализация;
10. санитарни помещения;
11. енергийна ефективност;
12. материална осигуреност и услуги.
(2) Въпросите относно данните по ал. 1 се
съдържат в преброителната карта за жилище.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ
Чл. 20. (1) Необходимите данни за преброяването се събират непосредствено от
физическите лица – единици на наблюдение
при преброяването, както и от регистри и
бази данни.
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(2) Физическите лица са длъжни да предоставят данните по чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1
и чл. 19, ал. 1 с изключение на данните по
чл. 17, ал. 1, т. 17 – 19 и 26.
(3) Органите на публичната власт, поддържащи регистри и бази данни, осигуряват
безплатно на НСИ необходимите за целите
на преброяването индивидуални данни и
метаданни за тях.
(4) Юридически лица, които предоставят
публични услуги на основание на нормативен акт и поддържат регистри и бази данни,
осигуряват безплатно на НСИ необходимите
за целите на преброяването индивидуални
данни и метаданни за тях.
(5) Информацията, получена от регистрите
и базите данни по ал. 3 и 4, се използва за
проверка и осигуряване на обхвата и качеството на събраната информация.
Чл. 21. Данните по чл. 17 и 19 се събират
чрез преброителни карти по чл. 17, ал. 3 и
чл. 19, ал. 2 от преброител или чрез попълване
на електронна преброителна карта по интернет, а данните по чл. 18 – чрез преброителна
карта по чл. 18, ал. 2 от преброител.
Г л а в а

п е т а

ПОДГОТОВК А И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Раздел I
Подготовка на преброяването
Чл. 22. (1) Националният статистически
институт организира, координира, провежда и
контролира предварителен обход за събиране
и актуализиране на информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране
на територията на Република България на
контролни райони и преброителни участъци
и за съставянето на преброителните списъци.
(2) Предварителният обход се провежда
не по-късно от 4 месеца преди критичния
момент на преброяването.
(3) Общинските преброителни комисии
участват в подготовката и провеждането на
предварителния обход на територията на съответната община.
(4) Агенцията по геодезия, картография
и кадастър съдейства за изпълнението на
дейностите по предварителния обход, като
предоставя на НСИ актуални пространствени
данни и метаданни за тях от кадастралната
карта и кадастралните регистри за целите на
районирането и геореферирането на адресите.
(5) Министерството на земеделието, храните и горите съдейства за изпълнението на
дейностите по предварителния обход, като
предоставя на НСИ актуалната цифрова ортофото карта за територията на Република
България и метаданни за картата за целите на
районирането и геореферирането на адресите.
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Чл. 23. След приключването на предварителния обход НСИ съставя преброителните
списъци и извършва районирането на територията на Република България на контролни
райони и преброителни участъци съгласно
предварително утвърдена методология.
Чл. 24. (1) Националният статистически
институт провежда пробно преброяване за
проверка на организацията и тестване на
статистическия инструментариум на преброяването.
(2) Председателят на НСИ определя населените места, в които се провежда пробното
преброяване, и ги съгласува с областните управители, кметовете и кметските наместници.
(3) Областните управители, кметовете и
кметските наместници оказват съдействие при
организирането и провеждането на пробното
преброяване.
(4) Пробното преброяване се провежда не
по-късно от 6 месеца преди критичния момент
на преброяването.
Раздел II
Контрольори, преброители и придружители
Чл. 25. (1) За провеждане на преброяването
НСИ сключва договори с физически лица по
Закона за задълженията и договорите.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват от
председателя на НСИ или от директора на ТСБ.
Чл. 26. (1) За преброяването на определени
категории лица се използват преброители,
определени от Министерството на външните
работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната
политика, Министерството на здравеопазването и от Министерството на правосъдието.
(2) Ръководителите на лечебни заведения
и управителите на места за настаняване и социални услуги, включително предоставяни от
лицензирани и/или регистрирани доставчици,
съдействат на директора на ТСБ за подбор на
преброители и провеждане на преброяването
в съответните обекти.
Чл. 27. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага преброителите от своя
район и отговаря за пълнотата на данните,
вписани в преброителните карти.
(2) Контрольорът в своята дейност спазва
Програмата на преброяването и инструкциите
на председателя на НСИ, а при възникване
на проблеми се обръща към общинската
преброителна комисия.
(3) При приключването на преброяването
контрольорът приема преброителните карти и документи от преброителите, съставя
обобщена таблица с данни за контролния
район и ги предава на общинската преброителна комисия.
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Чл. 28. (1) Преброителят извършва непосредствената работа по събирането на данните
и попълването на преброителните карти съгласно инструкциите на председателя на НСИ.
(2) Преброителят събира само информацията за единиците на наблюдение по този закон.
(3) Преброителят извършва само дейности,
възложени му с договора.
Чл. 29. (1) При необходимост в населени
места, в които преброителите срещат затруднения в своята дейност, кметовете или
кметските наместници определят съответен
придружител.
(2) Придружителят подпомага преброителя
и изпълнява неговите указания.
Чл. 30. (1) На контрольорите, преброителите и придружителите НСИ издава служебни
карти, съдържащи имена, служебен номер,
срок на валидност и снимка.
(2) Образецът на служебната карта се публикува на интернет страницата на НСИ и в
средствата за масово осведомяване.
(3) Контрольорите, преброителите и придружителите при посещението си в жилищата
задължително се легитимират със служебната
карта.
(4) Служебните карти по ал. 1 се предават
заедно с попълнените преброителни карти и
преброителните материали.
Чл. 31. (1) Регионалните структури на Министерството на вътрешните работи оказват
съдействие на контрольорите и преброителите
при изпълнение на техните задължения.
(2) Съдействие оказват и управителите
или председателите на управителните съвети
на сгради или отделни входове в режим на
етажн а собственост, както и физическите или
юридическите лица, на които са възложени
правомощия на управителен съвет или на
управител на етажна собственост по реда на
Закона за управление на етажната собственост.
Чл. 32. Контрольорите и преброителите
преминават обучение, организирано от териториалните статистически бюра и общинските
преброителни комисии.
Раздел III
Провеждане на преброяването
Чл. 33. Преброяването на лицата се извършва на принципа на обичайното им местопребиваване.
Чл. 34. (1) Преброяването чрез попълване
на електронна преброителна карта се извършва
по интернет от 0,00 часа на 22 януари 2021 г.
до 24,00 часа на 31 януари 2021 г.
(2) Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител
се извършва от 8,00 часа на 1 февруари 2021 г.
до 20,00 часа на 15 февруари 2021 г.
Чл. 35. Контрольорите и преброителите
посещават всички жилища и сгради в опреде-
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лените им контролни райони и преброителни
участъци всеки ден от 8,00 до 20,00 часа.
Чл. 36. (1) Данните по чл. 17, ал. 1 и 4 се
предоставят от преброяваните лица.
(2) Изключение се прави само за:
1. малолетни и непълнолетни членове на
домакинството;
2. поставени под запрещение;
3. тежко болни лица;
4. военнослужещи, участващи в международни операции и мисии извън територията
на Република България;
5. временно отсъстващи лица.
(3) За лицата по ал. 2 данните се предоставят от главата на домакинството или от
друг негов пълнолетен член, от попечителя
или настойника.
(4) Данните по чл. 18, ал. 1 и по чл. 19, ал. 1
се предоставят от главата на домакинството
или от друг негов пълнолетен член.
Чл. 37. По време на преброяването се провеждат извадкови статистически изследвания
относно:
1. раждаемост и репродуктивно поведение
на населението;
2. миграция и миграционно поведение на
населението;
3. бюджет на времето.
Чл. 38. Националният статистически институт провежда извадкови контролни изследвания за проверка на точността на регистрираните данни и за пълнотата на обхвата
на единиците на наблюдение.
Г л а в а

ш е с т а

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И
ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА
Чл. 39. (1) Събираните по време на преброяването индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за
статистически цели.
(2) Индивидуалните данни, получени за
целите на преброяването, не могат да се
ползват като доказателства пред органите на
изпълнителната и съдебната власт.
Чл. 40. (1) Лицата, заети с подготовката и
провеждането на преброяването, включително
лицата, заети с въвеждането и обработката
на данни, не могат да разгласяват или да
предоставят индивидуални или обобщени
данни, получени по време на преброяването.
(2) Задължението за опазване на тайната
от лицата по ал. 1 продължава и след приключването на работата с тези данни.
(3) Лицата по ал. 1 подписват декларация
за опазване на тайната.
Чл. 41. Националният статистически институт осигурява опазване на индивидуалните
данни, като предприема необходимите организационни и технически мерки.
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Чл. 42. Субектът на лични данни, събирани
и обработвани при преброяването, не може
да се ползва от правата по чл. 15, 16, 18 и 21
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L
119/1 от 4 май 2016 г.).
Г л а в а

с е д м а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСК А
ИНФОРМАЦИЯ ОT ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 43. (1) Националният статистически
институт запознава обществеността с резултатите от преброяването чрез средствата за
масово осведомяване, интернет страницата
си, собствени публикации или по друг подходящ начин.
(2) Информацията, събрана по време на
преброяването, не може да бъде предоставяна и разпространявана по какъвто и да е
начин преди официалното оповестяване на
резултатите от НСИ.
(3) Органите по преброяването не могат
да разгласяват или да предоставят:
1. индивидуални статистически данни;
2. обобщени статистически данни, които е
възможно да са обвързани така, че да се идентифицира определена статистическа единица.
(4) Информацията, получена по чл. 20, ал. 3
и 4, не се предоставя на трети лица.
Чл. 44. (1) Националният статистически
институт предоставя безплатно обобщени
данни от преброяването съгласно Списъка
на стандартните статистически показатели,
утвърден от председателя на НСИ.
(2) Статистическа информация от преброяването се предоставя безплатно на международни статистически организации, ако това е
предвидено в международен договор, по който
Република България е страна.
(3) Статистическа информация, обвързана
с пространствени данни, се предоставя безплатно съгласно Списъка на стандартните
статистически показатели.
(4) Анонимизирани индивидуални данни
от преброяването могат да се предоставят
само за научни цели съгласно Регламент (ЕС)
№ 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 г. за
изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно
европейската статистика по отношение на
достъпа до поверителни данни за научни цели
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на
Комисията (ОВ, L 164/16 от 18 май 2013 г.).
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Г л а в а

о с м а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 45. (1) Разходите, необходими за подготовката, организацията, провеждането, обработването и публикуването на резултатите
от преброяването, са за сметка на централния
бюджет.
(2) Министерският съвет по предложение
на председателя на НСИ приема разчети за
разходите по ал. 1.
(3) Разходите за съответната година се предоставят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 46. Председателят на НСИ подготвя
и представя в Министерството на финансите
годишни отчети за изразходваните средства
по подготовката, провеж дането, обработването и публикуването на резултатите от
преброяването.
Г л а в а

д е в е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 47. Лице, което откаже да предостави
на преброител данните по чл. 17 – 19, се наказва с глоба в размер 160 лв.
Чл. 48. Контрольор, преброител и друго
лице, заето с преброяването, което не изпълни
задълженията си по този закон, се наказва с
глоба от 500 до 1000 лв.
Чл. 49. Лице, което има достъп до индивидуални данни от преброяването и ги
предостави или използва за други цели освен
определените в чл. 39, се наказва с глоба от
2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява
престъпление.
Чл. 50. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят и връчват от секретаря на общинската преброителна комисия.
(2) Въз основа на съставените актове
председателят на НСИ или оправомощени
от него длъжностни лица издават и връчват
наказателните постановления.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл. 51. Глобите се внасят в приход на
държавния бюджет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) От началото на предварителния
обход до приключването на преброяването с
преброители се забранява извършването на
административно-териториални и териториални промени.
(2) За периода по ал. 1 Главна дирекция
„Гра ж данска регист раци я и а дминист ративно обслужване“ на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
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изпраща ежедневно на НСИ информация за
настъпилите промени в класификатора на
локализационните единици.
§ 2. По смисъла на този закон:
1. „Анонимизирани данни“ са отделни
статистически записи, които съобразно съществуващите най-добри практики са били
изменени с цел максимално ограничаване на
риска от пряко или непряко идентифициране на
статистическите единици, за които се отнасят.
2. „Бюджет на времето“ е изследване, чиято
цел е да събере данни за средното време, което
лицата изразходват за различни дейности в
ежедневния си живот.
3. „Временно отсъстващи“ са лицата, които
обичайно живеят в преброяваното жилище,
но към критичния момент на преброяването
отсъстват от домовете си за период, по-малък
от една година, и се намират на територията
на друго населено място в Република България
или извън нея, поради ваканция, посещения
при приятели и роднини, почивка, работа,
медицинско лечение, религиозно поклонение
и други.
4. „Временно присъстващи“ са лицата,
които обичайно живеят на територията на
друго населено място в Република България
или извън нея, но към критичния момент на
преброяването се намират в преброяваното
жилище, хотел, почивна станция, лечебно
заведение и други за период, по-малък от
една година, поради ваканция, посещения
при приятели и роднини, почивка, работа,
медицинско лечение, религиозно поклонение
и други.
5. „Географски координати“ е информацията за географската дължина, географската
ширина и надморската височина в дадена
географска координатна система, използвана за определяне на местоположението на
определен обект върху земната повърхност.
6. „Глава на домакинство“ е лицето, което
членовете на домакинството определят за
такова или осигурява основните средства за
съществуване.
7. „Домакинство“ е едно лице, което живее
в самостоятелно жилище, стая или част от стая
и има самостоятелен бюджет. Домакинство са
и две или повече лица, които живеят в едно
жилище или в част от жилище и имат общ
бюджет, независимо дали имат, или нямат
родствена връзка.
8. „Жилище“ е обособено и самостоятелно
от гледна точка на конструкцията място, което
е пригодено за живеене, състои се от едно
или няколко помещения (жилищни и спомагателни) и има един или повече самостоятелни
изхода на общодостъпна част (стълбище, общ
коридор, двор или направо на улицата).
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9. „Жилищен фонд“ са жилищни помещения и сгради, както и жилищните условия и
връзката между населението и жилищните
помещения на национално, регионално и
местно равнище.
10. „Жилищна сграда“ е сграда, която
по първоначално изграждане или чрез преустрояване е предназначена за постоянно
обитаване и се състои от едно или повече
жилища, които заемат най-малко 60 на сто
от разгънатата є площ.
11. „Индивидуални данни“ са данните за
отделна статистическа единица, включително
личните данни.
12. „Лице без гражданство“ е лице, което
не се разглежда като гражданин на нито една
държава в съответствие с нейното законодателство.
13. „Материална осигуреност и услуги“
са движими и недвижими вещи или услуги
с битово предназначение, използвани от домакинството.
14. „Население“ е националното, регионалното и местното население по своето
обичайно местопребиваване към критичния
момент на преброяването.
15. „Нежилищна сграда“ е сграда, която по
първоначално изграждане не е предназначена
за постоянно обитаване. Тя може да е производствена, административна (общественообслужваща), курортна и друга.
16. „Обичайно местопребиваване“ е мястото, където едно лице обикновено прекарва
дневния период на почивка независимо от
временно отсъствие поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка,
работа, медицинско лечение или религиозно
поклонение.
17. „Преброителни списъци“ са адресите
на жилищата и сградите в преброителните
участъци, определени за посещение от преброителите.
18. „Сграда“ е постоянна постройка, която
се състои от жилищни помещения, предназначени за обитаване от хора, или конвенционални жилища, предназначени за сезонно
ползване или за второ жилище, или които
са необитавани.
19. „Сграда със смесено предназначение“ е
сграда, която по своето първоначално изграждане включва жилищни и нежилищни обекти.
20. „Статистически инструментариум“ е
съвкупност от всички документи и технически
средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването.
21. „Учебно заведение“ е всяко училище по
Закона за предучилищното и училищното образование и по Закона за висшето образование.
§ 3. (1) С този закон се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията
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от 20 април 2017 г. за определяне на референтната година и програмата за статистическите
данни и за метаданните за преброяването
на населението и жилищния фонд, както е
предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L
105/1 от 21 април 2017 г.).
(2) Разпоредбите на този закон се прилагат
при спазване изискванията на актовете за
изпълнение, приети от Европейската комисия
по Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно
преброяването на населението и жилищния
фонд (ОВ, L 218/14 от 13 август 2008 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Председателят на НСИ:
1. внася за утвърждаване от Министерския
съвет Програмата на преброяването в тримесечен срок от влизането в сила на този закон;
2. издава инструкции за попълването на
преброителните карти и документи, необходими за преброяването;
3. изготвя доклад за основните резултати от
преброяването в срок до 31 декември 2021 г.
§ 5. Министър-председателят по предложение на председателя на НСИ назначава
Централната комисия по преброяването в
двумесечен срок от влизането в сила на този
закон.
§ 6. Изпълнението на закона се възлага на
председателя на НСИ.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1348

УКАЗ № 39
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Допълнителното
споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS
детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и
Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано
на 28 ноември 2018 г. в София, приет от 44-то
Народно събрание на 22 февруари 2019 г.
Издаден в София на 26 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителното споразу
мение към Меморандума за разбирателство за
поддръжка и експлоатация на CMS детектора
между Министерството на образованието и
науката на Република България и Европей
ската организация за ядрени изследвания
(ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на
28 ноември 2018 г. в София
Член единствен. Ратифицира Допълнителното споразумение към Меморандума за
разбирателство за поддръжка и експлоатация
на CMS детектора между Министерството
на образованието и науката на Република
България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10,
подписано на 28 ноември 2018 г. в София.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1350

УКАЗ № 41
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за железопътния транспорт, приет от 44-то
Народно събрание на 22 февруари 2019 г.
Издаден в София на 1 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и
115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36,
37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г.,
бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г. и
бр. 17 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „до обслужващите съоръжения и до
услугите, предоставяни в тях“;
б) създава се т. 2а:
„2а. упражнява надзор за изпълнение на
изискванията, при които са издадени лицензията или разрешението, по време на срока
на тяхната валидност;“
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в) създават се нови т. 5 – 12:
„5. издава разрешения за въвеж дане в
експлоатация на подсистемите за контрол,
управление и сигнализация по железопътните
линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната
железопътна система, при условия и по ред,
определени с наредбата по чл. 5, т. 2;
6. издава, подновява, изменя и отнема
разрешения за пускане на пазара на превозни
средства и разрешения за типове превозни
средства при условия и по ред, определени с
наредбата по чл. 5, т. 2;
7. упражнява надзор за съответствието на
съставните елементи на оперативна съвместимост със съществените изисквания, определени
с наредбата по чл. 5, т. 2;
8. издава, подновява, изменя и отнема
удостоверение за безопасност на управителя
на железопътната инфраструктура или единен
сертификат за безопасност на железопътни
предприятия при условия и по ред, определени
с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;
9. издава, подновява, изменя и отнема сертификат на лица, отговорни за поддържане на
превозните средства, и сертификат на лице,
което изпълнява функции по поддържането
на превозни средства, при условия и по ред,
определени с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;
10. издава, подновява, изменя и отнема
свидетелства за управление на локомотив
съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на
Общността за свидетелства за управление на
локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения
и формуляри за заявления за свидетелства за
управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (OB, L 13/1 от 19 януари 2010 г.);
11. извършва мониторинг на регулаторната
рамка за безопасност, включително на системата от национални правила, и предприема
необходимите мерки при неспазването є или
предлага промени в нея;
12. упражнява надзор на управителя на
железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата
за управление на безопасността;“
г) създава се т. 13:
„13. упражнява надзор на лицата, отговорни
за поддържане на превозните средства, и на
лицата, изпълняващи функции по поддържане,
за спазване на задължението им да прилагат
непрекъснато системата за управление на
поддръжката;“
д) досегашните т. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 14, 15, 16, 17 и 18;
е) досегашната т. 10 става т. 19 и в нея
след думите „железопътни услуги“ се поставя
запетая и се добавя „както и на дейностите на
управителите на железопътна инфраструктура
по чл. 116, ал. 5“;
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ж) досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 20 и 21.
2. В ал. 2 думите „локомотивните машинисти“ се заменят със „свидетелствата за
управление на локомотив“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ води:
1. Национален регистър на превозните средства, който отговаря на общите спецификации
за националните регистри на превозните средства, съгласно акт на Европейската комисия;
2. Регистър на разрешенията за въвеждане
в експлоатация на стационарни подсистеми;
3. Регистър на разрешенията за пускане
на пазара на превозни средства с област на
употреба – железопътната инфраструктура на
Република България.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Функциите по ал. 1 не могат да се
прехвърлят на управител на железопътната
инфраструктура, железопътно предприятие
или на орган, възлагащ обществени поръчки
в железопътния транспорт.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 2. В глава първа се създава чл. 8б:
„Ч л. 8б. Изп ъ лни т елни я т ди рек т ор на
Изпълнителна агенция „Железопътна адм и н ис т ра ц и я“ ск л юч ва споразу мен ие за
сътрудничество с Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 на
Европейския парламент и на Съвета от 11
май 2016 г. относно Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ, L 138/1
от 26 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/796“, във връзка с издаването
на разрешения и сертификати по този закон.“
§ 3. В чл. 9, ал. 3 след думите „Националната компания „Железопътна инфраструктура“
е“ се добавя „основен“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 – 7 са основни функции на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ и не могат
да се прехвърлят.
(3) Управителят на железопътната инфраструктура има организационна и управленска
независимост по отношение на функциите
по ал. 2.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ няма право да предоставя
заеми на железопътни предприятия. Железопътни предприятия нямат право да предоставят
заеми на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“.“
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§ 5. В чл. 20 се създава ал. 3:
„(3) За лицата по ал. 2 се прилагат съответно
изискванията по чл. 13, ал. 3 и 4.“
§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ си сътрудничи с основните
управители на железопътна инфраструктура
от другите държави – членки на Европейския
съюз, като участва в мрежа на основните
управители на железопътна инфраструктура.
Дейността на мрежата се координира от Европейската комисия.“
§ 7. В чл. 25, ал. 5 думите „ал. 2 и 3“ се
заменят с „ал. 4, 5 и 6“.
§ 8. В чл. 29, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. определя изискванията към кандидатите,
условията и реда за издаване, подновяване,
изменение или отнемане на удостоверение за
безопасност на управители на железопътната
инфраструктура и на единен сертификат за
безопасност на железопътни предприятия с
област на дейност в Република България;“.
2. Създава се т. 7а:
„7а. определя изискванията към кандидатите, условията и реда за издаване, подновяване,
изменение или отнемане на сертификат на
лице, отговорно за поддържане на превозни
средства, и на сертификат на лице, което
изпълн ява фу нк ции по под държането на
превозни средства;“.
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „превозвачи, които притежават сертификат за безопасност“ се заменят с
„превозвачи по чл. 37, ал. 7, които притежават
единен сертификат за безопасност“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Железопътните превозвачи по ал. 1 имат
право на достъп до железопътната инфраструктура и до обслужващите съоръжения за
извършване на всички видове железопътни
услуги за превоз на пътници и товари при
справедливи, недискриминационни и прозрачни условия.“
3. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) Железопътните превозвачи по ал. 1
имат право да извършват превоз на пътници
между железопътни гари, разположени в държави – членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени
на територията на Република България.
(4) Заявителят на инфраструктурен капацитет по определен маршрут за извършване
на превоз на пътници по ал. 3 уведомява за
планираната услуга Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не
по-късно от 18 месеца преди влизането в сила
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на работното разписание, за което се отнася
подаденото искане за капацитет. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
уведомява в срок до 10 дни всеки компетентен
орган, който е възложил обществени услуги
за железопътен превоз на пътници по този
маршрут, както и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договор за обществени
услуги за железопътен превоз по маршрута
на планираната услуга.
(5) Железопътно предприятие, което не
притежава лицензия за извършване на товарни
превози, има право на достъп до първата гара
от железопътната инфраструктура, необходима
за извършване на дейностите на дружества и
предприятия по чл. 2, т. 3.
(6) Достъпът по ал. 5 се осъществява при
наличие на единен сертификат за безопасност,
договор за застраховка „Гражданска отговорност“ и договор с управителя на железопътната
инфраструктура.“
§ 10. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да ограничи правото на
достъп за извършване на превоз на пътници
между железопътни гари, разположени на
територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато
такъв превоз вече се извършва въз основа на
договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване
на икономическо равновесие на договора.
Оценката на икономическото равновесие се
извършва при условията и по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за установяване
на процедура и критерии за извършването
на оценка на икономическото равновесие в
съответствие с член 11 от Директива 2012/34/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(OB, L 294/5 от 21 ноември 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/1795“.
(2) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ извършва обективен икономически анализ по критериите, определени
в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795, за
да определи дали икономическото равновесие
на договора е нарушено.
(3) Анализът по ал. 2 се извършва след
направено искане до Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“, представено
в срок до един месец след получаване на информацията относно планираната услуга за
превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.
(4) Искането по ал. 3 може да бъде направено от:
1. органа, възложил договора за обществена
превозна услуга;
2. управителя на железопътната инфраструктура;
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3. железопътния превозвач, изпълняващ
договора за обществена превозна услуга.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
може да поиска допълнителна информация
от подалия искането по ал. 3 в срок до един
месец от неговото постъпване, като определя
срок за предоставяне на тази информация.
Изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ започва консултации с всички заинтересовани
страни по ал. 4 в срок един месец от получаването на искането. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ се произнася с мотивирано
решение по искането, с което определя дали
икономическото равновесие на договора за
обществена превозна услуга е нарушено, в
срок до 6 седмици от получаването на цялата
необходима информация.
(6) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ уведомява всички заинтересовани страни за решението по ал. 5 и за
условията, при които може да бъде поискано
преразглеждането му.
(7) В срок до един месец след уведомяването
за решението по ал. 5 може да бъде поискано
преразглеждането му от:
1. органа, възложил договора за обществена
превозна услуга;
2. управителя на железопътната инфраструктура;
3. железопътния превозвач, изпълняващ
договора за обществена превозна услуга;
4. железопътния превозвач, който е поискал
достъп по чл. 31, ал. 4.
(8) Въз основа на решението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ се произнася
с мотивирано решение относно планирана
услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.
(9) Решението по ал. 8 може да бъде обжалвано пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „сертификат“ се заменя
с „единен сертификат“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „и при промяна
на действащото законодателство“.
§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „сертификата“ се заменя
с „единния сертификат“.
2. В ал. 3 думата „сертификата“ се заменя
с „единния сертификат“, а думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 13. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 8 след думите „за преразглеждане
на“ се добавя „изпълнението на условията, при
които е получена“ и след думата „лицензията“
се поставя запетая.
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3. Създават се нови ал. 9 и 10:
„(9) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ разглежда заявлението по
ал. 8 и приложенията към него и в срок до
един месец от получаването му информира
заявителя, че документацията е пълна, или
изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да
бъде удължен с до две седмици, за което се
уведомява заявителят.
(10) В случай че в заявлението по ал. 8 или
в документацията, приложена към него, бъдат
констатирани непълноти или нередовности, на
кандидата се определя срок 10 работни дни
за отстраняването им или за предоставяне на
допълнителна информация.“
4. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) След предоставяне на доклад от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ органът по
ал. 1 се произнася с мотивирано решение по
заявлението в най-кратък срок, но не повече от три месеца от датата на представяне
на цялата документация и на съответната
информация, включително на допълнително
изисканите документи по ал. 10. Решението
се съобщава на лицето, кандидатстващо за
лицензия.
(12) Лицензия не се издава, когато не са
спазени изискванията на чл. 38, не са предоставени необходимите документи, определени в
наредбата по чл. 40, или при неотстраняване
на нередовностите в срока по ал. 10. Отказът
да се издаде лицензия, както и отнемането на
лицензията в случаите по чл. 42 подлежат на
обжалване пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
5. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 13 и 14.
§ 14. В чл. 38, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „търговец“ се поставя
запетая и се добавя „установен в Република
България“.
2. В т. 3 думите „електрически мотрисен
влак (ЕМВ)“ се заменят с „мотрисен влак“.
§ 15. В чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „ж“ думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 10“.
§ 16. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „ал. 1“
се заменят с „чл. 45, ал. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато лицето по ал. 1
възлага изпълнението на част от функциите
по поддръжка на друг изпълнител, за него се
прилага система за доброволно сертифициране
за изпълнение на функции по поддържане.
Серт ификат ът на лице, което изпълн ява
функции по поддържане, се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
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„Железопътна администрация“ след подаване
от изпълнителя на заявление в Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“. Условията и редът за издаване на сертификат по
чл. 46, ал. 1 и на сертификат по тази алинея
се определят с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато изпълнителят по чл. 45, ал. 5
не притежава сертификат на лице, което
изпълнява функции по поддържане, лицето
по чл. 45, ал. 1 прилага доказателства как се
изпълняват всички изисквания по отношение
на функциите, които решава да възложи на
изпълнителя по чл. 45, ал. 5.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „заявлението“ се добавя „по ал. 1
и ал. 3“, а след думите „сертификата за поддържане на превозните средства“ се добавя
„и сертификата за функции по поддържане“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) При констатиране на непълноти и нередовности в заявлението по ал. 1 или ал. 3,
или в приложените към тях документации
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване
на непълнотите и нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или
документи, като определя срок, не по-кратък
от 10 работни дни и не по-дълъг от 4 месеца.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
7. Създава се ал. 8:
„(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
се произнася с решение по заявлението по
ал. 1 или 3 не по-късно от четири месеца, след
като кандидатът представи цялата необходима информация и документи, включително
изисканите допълнително по ал. 6.“
8. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 17. В чл. 46б, т. 1, буква „в“ думите „ал. 7“
се заменят с „ал. 10“.
§ 18. В чл. 50, ал. 1, т. 1 навсякъде думата
„сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
§ 19. В чл. 67, ал. 1 се създава изречение
второ: „При предоставяне на последователни
железопътни услуги за превоз от един или
няколко железопътни превозвача се издава
директен билет.“
§ 20. В чл. 114, ал. 1 се създава изречение
трето: „Разпорежданията на дежурния ръководител са задължителни за всички работници,
свързани непосредствено с движението на
влаковете в гарата.“
§ 21. В чл. 115а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „(железопътната инфраструктура и подвижният състав)“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „наредбата по чл. 5, т. 2“
се заменят с „делегирани актове на Европейската комисия“.
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3. В ал. 5 след думите „лица за оценяване“
се добавя „(нотифицирани органи)“.
4. В ал. 6 след думите „лица за оценяване“
се добавя „(определени органи)“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Лице за оценяване по ал. 5 – нотифициран орган, може да бъде и определен орган за извършване на оценка по национални
правила съгласно ал. 6, след като е получило
разрешение по чл. 115б, ал. 2. В този случай
целият процес на проверка – за въвеждане в
експлоатация на стационарни подсистеми или
за пускане на пазара на превозни средства,
може да се извърши от един орган за оценка
на съответствието.“
§ 22. В чл. 115б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 10:
„10. отговаря на изискванията на ал. 4 и
на наредбата по чл. 5, т. 2.“
2. Създават се нови ал. 5 – 8:
„(5) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието по ал. 1 или 2, подава писмено
заявление до изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, в което посочва дейностите
и подсистемите, за извършването на чиято
оценка се иска разрешение, както и дали ще
ползва подизпълнители. Към заявлението се
прилагат документите, определени в наредбата
по чл. 5, т. 2. Документите по ал. 3, т. 7 и 8
и документ за акредитация по ал. 4, издаден
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“, се получават по служебен
път от Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“.
(6) В срок до един месец от подаване на
заявлението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ уведом ява заявител я, че
документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни
обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява
заявителят.
(7) В случай че в заявлението по ал. 5 или
в документацията, приложена към него, бъдат
констатирани нередовности или недостатъци,
на кандидата се определя срок за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна
информация, не по-кратък от 10 работни дни
и не по-дълъг от срока по ал. 8. Когато се
изисква предоставяне на допълнителни документи по ал. 4, срокът за предоставянето
им не може да бъде по-кратък от срока за
произнасяне на органа за акредитация.
(8) След получаването на доклад от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ органът по ал. 1 и 2 се произнася с
мотивирано решение по заявлението в срок,
не по-дълъг от 6 месеца след представяне на
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цялата документация и съответната информация, включително на допълнително изисканите
по ал. 7. Решението се съобщава на лицето,
кандидатстващо за лицензия.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея
думите „За издаване“ се заменят с „При подаване на заявление за издаване“.
5. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно
ал. 11, 12 и 13.
§ 23. Член 115г се изменя така:
„Чл. 115г. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за въвеждане
в експлоатация на подсистемите за контрол,
управление и сигнализация по железопътната
линия, на енергийните и инфраструктурните
подсистеми, изграждащи железопътната система на територията на Република България,
след подаване на заявление в Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“.
(2) Изпълнителният директор на Изпълни т елна агенц и я „Железоп ът на а дм инистрация“ издава разрешение за пускане на
пазара на превозни средства и разрешение
за типове превозни средства с област на
употреба – железопътната инфраструктура
на Република България, след подаване на
заявление чрез системата за обслужване на
едно гише, създадена съгласно член 12 от
Регламент (ЕС) 2016/796.
(3) При констатиране на нередовности и
непълноти в заявлението по ал. 1 или 2 или
в приложената към него документация, в
срок един месец от получаване на искането
от заявителя Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно
отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или
документи, като определя срок, не по-кратък
от 10 работни дни и не по-дълъг от 4 месеца.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
издава разрешение по ал. 1 или 2 или информира заявителя за решението си за отказ в
срок до 4 месеца от получаване на пълната
информация от заявителя, включително на
допълнително изисканата информация по
ал. 3. Условията и редът за издаване на разрешения по ал. 1 и 2 се определят с наредбата
по чл. 5, т. 2.
(5) Разрешение за пускане на пазара на
превозно средство и разрешение за типове
превозни средства, чиято област на употреба
е в Република България и в една или повече
държави – членки на Европейския съюз, се
издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз след подаване на
заявление чрез системата за обслужване на
едно гише съгласно член 12 от Регламент
(ЕС) 2016/796. Разрешение за пускане на
пазара на превозно средство и разрешение

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

за типове превозни средства с област на
употреба – железопътната инфраструктура на
Република България, се издава от Агенцията
за железопътен транспорт на Европейския
съюз, когато това е посочено в заявлението.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
отказва с мотивирано решение издаването на
разрешение по ал. 1, отказва издаването на
разрешение или отнема издадено разрешение
по ал. 2. Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз отказва издаването на
разрешение или отнема разрешението по ал. 5.
(7) Решението на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ за отказ или за отнемане по
ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Решението на Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз за отказ или за
отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от
заявителя пред Апелативния съвет, определен
съгласно член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796.“
§ 24. В чл. 115д се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Регулаторната рамка за безопасност се
състои от законодателството на Европейския
съюз и от националното законодателство, с
които се установяват изискванията за безопасност на железопътната система като
цяло, прилагането на тези изисквания, както
и взаимодействието между железопътните
предприятия, управителите на инфраструктура
и другите участници в националната железопътната система и в железопътната система
на Европейския съюз.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думите „правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците“ се заменят
с „регулаторната рамка за безопасност“.
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Основните елементи на системата за
управление на безопасността се определят с
наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 25. В чл. 115е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя
„единен“, след думите „железопътните предприятия“ се поставя запетая, добавя се „които
имат област на дейност в Република България“
и се поставя запетая, а думите „наредба на
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с
„наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1“.
2. В ал. 2 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „на
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разрешение за въвеждане в експлоатация за
съответните возила“ и запетаята след тях се
заличават.
3. Създават се нови ал. 3 – 6:
„(3) Единният сертификат за безопасност на
железопътни предприятия с област на дейност
в Република България и в една или повече
държави – членки на Европейския съюз, или
по искане на заявителя – единният сертификат
за безопасност на железопътно предприятие с
област на дейност в Република България, се
издава от Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз.
(4) Управителят на инфраструктурата подава заявление за издаване, подновяване или
изменение на удостоверение за безопасност
до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
(5) Железопътното предприятие подава
заявление за издаване, подновяване или за
изменение на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на едно
гише, създадена съгласно член 12 от Регламент
(ЕС) 2016/796.
(6) При констатиране на нередовности в
заявлението по ал. 4 или 5 или в приложената
към него документация Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква
еднократно отстраняване на нередовностите
и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не
по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг
от 4 месеца.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Единният сертификат за безопасност
се издава за срок до 5 години и се подновява
след подаване на заявление от железопътното
предприятие. Удостоверението за безопасност
е валидно 5 години и се подновява след заявление от управителя на инфраструктурата.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ следи за спазване на задължението на железопътните предприятия
или на управителите на инфраструктура да
използват система за управление на безопасността, като извършва дейности по надзор,
които включват проверки на прилагането от
страна на железопътните предприятия и на
управителите на инфраструктура на системата
за управление на безопасността.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Единният сертификат за безопасност и
удостоверението за безопасност се подновяват
изцяло или частично при:
1. съществени промени в регулаторната
рамка за безопасност;
2. съществена промяна на типа или обхвата
на дейност на железопътното предприятие;
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3. съществена промяна на инфраструктурата, сигнализацията или на енергийните
подсистеми или на принципите на тяхната
експлоатация и поддръжка.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея
думите „молба за издаване на нов сертификат
за безопасност или ново“ се заменят със „заявление за подновяване на единен сертификат
за безопасност или на“, а думата „сертификат“
се заменя с „единен сертификат“.
8. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Единният сертификат за безопасност
по ал. 1 е валиден без разширяване на областта
на дейност и за железопътни предприятия,
опериращи до гари в съседни държави – членки на Европейския съюз, със сходни характеристики на мрежата и сходни оперативни
правила, когато тези гари са в близост до
границата, и след съгласуване с компетентните
национални органи по безопасността. Това
съгласуване може да се извършва за всеки
конкретен случай или да бъде направено в
трансгранично споразумение между държавите
членки или между националните органи по
безопасността.
(12) Железоп ът ен п ревозвач о т т ре та
държава извън Европейския съюз може да
достигне до гранична гара на територията на
Република България, без да притежава единен сертификат за безопасност, при условие
на действащо трансгранично споразумение
между Република България и съседната трета
държава, гарантиращо подходящо ниво на
безопасност.“
§ 26. В чл. 115ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
отказва с мотивирано решение издаването
на единен сертификат за безопасност или на
удостоверение за безопасност по чл. 115е,
ал. 1. Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз отказва издаването на
единен сертификат за безопасност.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Единният сертификат за безопасност
или удостоверението за безопасност, издадени
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“, се
отнема с мотивирано решение, когато се установи, че притежателят на сертификат или на
удостоверението не отговаря на условията за
сертифициране. Единният сертификат за безопасност, издаден от Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз, се отнема по
ред, определен в Регламент (ЕС) 2016/796.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4 и ал. 5:
„(3) Ако по време на упражнявания надзор от Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ се установи сериозен риск
за безопасността, изпълнителният директор
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на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да приложи временни
мерки за безопасност, включително да се
разпореди за незабавно ограничаване или
преустановяване на съответните железопътни
превози или дейности, или да отнеме единния
сертификат за безопасност или удостоверението за безопасност.
(4) Решението на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ по ал. 1 или 2 може да бъде
обжалвано от заявителя пред съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Решението на Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз по ал. 1 или
2 може да бъде обжалвано от заявителя пред
Апелативния съвет, определен съгласно член
55 от Регламент (ЕС) 2016/796.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 27. Член 115з се отменя.
§ 28. В чл. 115л, ал. 1 думите „ал. 5, т. 5“
се заменят с „ал. 6“.
§ 29. В чл. 116, ал. 5 се създават т. 8 – 11:
„8. управлението на движението;
9. планирането на обновяването;
10. планираното или непланираното поддържане;
11. спазването на изискванията по този
закон.“
§ 30. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след д у ми те „железоп ът ни те
предприятия“ се поставя запетая и се добавя
„обслужващите съоръжения“;
б) в т. 2 след думата „поддържането“ се
поставя запетая и се добавя „обновяването,
модернизирането“, след думите „превоза на
пътници и товари“ се поставя запетая и се
добавя „предоставянето на услуги в обслужващите съоръжения“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „или разследвания на
произшествия, инциденти и ситуации, близки
до инциденти, на линии от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3“;
в) в т. 3 след думите „железопътната инфраструктура“ се добавя „и обслужващите
съоръжения“;
г) в т. 7 думите „доклада за фактическото
състояние на железопътната инфраструктура“ се заменят с „референтния документ за
железопътната мрежа“.
2. В ал. 3 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или от упълномощено от него длъжностно
лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“.
§ 31. Член 118а се отменя.
§ 32. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1
глобата е в размер 750 лв. При системно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 1000 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 117, ал. 2, т. 2, когато
не бъде предоставен исканият документ, на
железопътното предприятие, управителя на
инфраструктурата, строителното или ремонтното предприятие, извършващо дейности по
поддържане, обновяване или модернизиране
на инфраструктурата, оператора на обслужващото съоръжение или на собственика на
линиите от вътрешния железопътен транспорт
по чл. 2, т. 3 се налага имуществена санкция
в размер от 500 до 1000 лв.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 33. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „150 до 500 лв.“
се заменят с „500 до 800 лв.“;
б) в т. 2 думите „самодвижещо се“ се заменят със „специализирано самоходно“;
в) създава се т. 3:
„3. длъжностно лице, което наруши реда
за приемане и изпращане на влаковете, за
извършване на маневра по главни и други
приемно-отправни коловози, извън границите
на гарата, или не прекрати маневра преди
пристигане на превозно средство съгласно
утвърдените норми в правилата за движение
на влаковете и маневрената работа.“
2. В ал. 2 думите „от 200 до 750 лв.“ се
заменят с „в размер на 1200 лв.“.
§ 34. В чл. 126, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 35. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1
глобата е в размер 150 лв. При системно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 200 лв.“
§ 36. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 навсякъде думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.
2. В ал. 3 след думата „глоба“ се добавя
„в размер 500 лв.“, а думите „или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“ се
заличават и се създава изречение второ: „На
юридическо лице, което чрез действия на свои
служители наруши или не спази разпоредба на
издадените въз основа на този закон наредби
или други нормативни актове, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.“
3. В ал. 4 числото „500“ се заменя с „200“.
4. В ал. 5 числото „1000“ се заменя с „30 000“.
§ 37. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 2 числото „30 000“ се заменя с
„10 000“.
2. В ал. 3 числото „5000“ се заменя с „1000“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При повторно нарушение по ал. 1 – 4
се налага глоба или имуществена санкция в
размер, завишен спрямо наложената първоначално санкция с 50 на сто от максималния
размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба.“
§ 38. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Наказва се с глоба от 20 до 50 лв. лице,
което замърсява приемното здание на гара или
спирка, пероните, железопътните коловози,
линии и съоръжения в гара или междугарие
или преминава през железопътни линии или
железопътни съоръжения в гара или междугарие или през гаровите коловози и стрелки
извън зоната, определена за преминаване, без
специално разрешение за това.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 75 лв. При системно
нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер
100 лв.“
§ 39. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „20“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При повторно нарушение по ал. 1 и
2 се налага глоба в размер, завишен с 50 на
сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба. При системно нарушение по ал. 1 и 2
се налага глоба в двоен размер, определен по
максималния размер на съответната административнонаказателна разпоредба.“
§ 40. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „моторно“ се заменя с
„пътно“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказва се с глоба от 50 до 100 лв.
водач на животни, който преминава заедно
с животните или допусне преминаване на
животните през железопътната линия извън
определените за това места.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При повторно нарушение по ал. 1 и
2 се налага глоба в размер, завишен с 50 на
сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба. При системно нарушение по ал. 1 и 2
се налага глоба в двоен размер, определен по
максималния размер на съответната административнонаказателна разпоредба.“
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§ 41. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „въвежда“ се заменя с
„експлоатира“, думите „в експлоатация“ се
заличават, а числото „1000“ се заменя с „5000“.
2. В ал. 2 думата „лице“ се заменя с „юридическо лице“, а числото „1000“ се заменя с
„3000“.
3. В ал. 3 думите „или имуществена санкция“ се заличават, числото „500“ се заменя с
„200“, а накрая се поставя запетая и се добавя
„а юридическо лице – с имуществена санкция
в размер 500 лв.“.
4. В ал. 4 числото „100“ се заменя с „300“.
§ 42. В чл. 134 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „1000“ се заменя с „3000“.
2. В ал. 3 числото „2000“ се заменя с „5000“.
3. В ал. 4 числото „3000“ се заменя с „1000“.
§ 43. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „10 000“ се заменя с
„50 000“.
2. В ал. 3 думите „от 30 000 до“ се заменят
с „на“.
3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с
„ал. 10“.
4. В ал. 5 думите „чл. 115з, ал. 1 и 3“ се
заличават, а числото „10 000“ се заменя с
„5000“.
§ 44. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „5000 до 50 000 лв.“ се
заменят с „10 000 до 25 000 лв.“.
2. В ал. 2:
а) в т. 6 след думата „изготвяне“ се поставя
запетая и се добавя „актуализиране“;
б) създават се т. 9 – 11:
„9. управлението на движението на влаковете;
10. планирането на обновяването;
11. планираната или непланираната поддръжка.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) На оператор на обслужващо съоръжение се налага имуществена санкция от 1000
до 2000 лв. при неизпълнение на задължение,
свързано с някои от документите или обстоятелствата по ал. 2, т. 7 и 8, или когато е
третирал несправедливо или е дискриминирал
железопътно предприятие.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 45. В чл. 137 числото „5000“ се заменя с
„1000“, числото „1000“ се заменя с „5000“, а
думите „капацитета на железопътната инфраструктура, начина за неговото разпределяне
и неговия резултат, референтния документ,
достъпа, предоставянето на услуги и налагането на инфраструктурни такси и такси
за услугите в обслужващите съоръжения“
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се заменят с „изпълнение на функциите за
контрол по чл. 116, функциите за мониторинг
на условията за конкуренция на пазара на
железопътни услуги и за контрол на управителя на инфраструктурата и операторите на
обслужващи съоръжения при определянето
на такси“.
§ 46. В чл. 138 числото „10 000“ се заменя с
„3000“, а числото „5000“ се заменя с „15 000“.
§ 47. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „10 000“ се заменя с „5000“.
2. В т. 9 числото „3000“ се заменя с „1000“.
§ 48. В чл. 140, т. 1 числото „3000“ се заменя с „1000“.
§ 49. В чл. 141, ал. 2 числото „500“ се заменя с „1000“.
§ 50. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Управител на железопътна инфраструктура“ е всяко държавно предприятие или
дружество по Търговския закон, отговарящо
за експлоатацията, поддържането и обновяването на железопътната инфраструктура в
мрежа, както и отговарящо за участието в
нейното развитие, съгласно разпоредбите на
този закон, в рамките на общата политика
на Република България за развитие и финансиране на инфраструктурата.“
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Поддържане на железопътната инфраструктура“ са дейностите, предназначени да
поддържат състоянието и възможностите на
съществуващата инфраструктура.“
3. Точка 7 се изменя така:
„7. „Експлоатация на железопътната инфраструктура“ е разпределяне на влакови маршрути, управление на движението и събиране
на таксите за ползване на инфраструктурата
(инфраструктурните такси).“
4. Създават се т. 7а – 7г:
„7а. „Развитие на железопътната инфраструктура“ е планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и
изграждане и модернизиране на железопътната
инфраструктура.
7б. „Обновяване на железопътната инфраструктура“ са дейности по основна подмяна на
съществуващата железопътна инфраструктура,
които не променят цялостните є експлоатационни възможности.
7в. „Модернизация на железопътната инфраструктура“ са дейности по основни изменения на железопътната инфраструктура, които
подобряват цялостните є експлоатационни
възможности.
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7г. „Основни функции“ на управлението
на железопътната инфраструктура са вземането на решения относно разпределяне
на влаковите маршрути, включващо както
определяне и оценка на наличието и разпределяне на отделните влакови маршрути, така
и вземане на решения относно таксуването
за ползването на железопътната инфраструктура, включително определяне и събиране на
инфраструктурните такси в съответствие с
тарифната рамка и рамката за разпределяне
на капацитет.“
5. В т. 12 думите „или части от такива
подсистеми“ се заличават.
6. В т. 22 след думите „митническото законодателство“ се поставя запетая и се добавя
„не са били осъждани за престъпления във
връзка със задължения, произтичащи от колективни споразумения“ и се поставя запетая.
7. В т. 27 думата „Сертификат“ се заменя
с „Единен сертификат“.
8. Създават се т. 27а и 27б:
„27а. „Област на дейност“ е мрежа или
мрежи в рамките на една или повече държави – членки на Европейския съюз, в които
дадено железопътно предприятие възнамерява
да извършва дейността си.
27б. „Област на употреба на превозно
средство“ е мрежа или мрежи в рамките на
държава членка или група държави членки,
в които се предвижда да се използва превозното средство.“
9. Точка 39 се изменя така:
„39. „Лице за оценяване на съответствието“ е орган, който е нотифициран или е
определен да отговаря за извършването на
дейности по оценяване на съответствието,
включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки; органите за оценяване
на съответствието се к ласифицират като
„нотифицирани органи“ след нотифициране
от Република България; органите за оценяване на съответствието се класифицират
като „определени органи“ след определяне
от Република България.“
10. В т. 40 думите „по чл. 115а, ал. 7“ се
заменят с „на превозните средства по чл. 7,
ал. 3, т. 1“.
11. Създава се т. 47а:
„47а. „Референтен документ за железопътната мрежа“ е документ, в който са определени
детайлно общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемата, отчитаща функционирането, схемите за налагане
на такси и за разпределяне на капацитета,
включително всякаква допълнителна информация, необходима за подаването на заявки
за инфраструктурен капацитет.“
12. Създава се т. 49а:
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„49а. „Директен билет“ е билет или билети, представляващ/представляващи договор
за превоз за последователни железопътни
услуги, предоставяни от един или няколко
железопътни превозвачи.“
13. Създават се т. 52 и 53:
„52. „Повторно нарушение“ е нарушение,
извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с
което нарушителят е наказан за нарушение
от същия вид.
53. „Системно нарушение“ е, когато в едногодишен срок лице извърши три или повече
пъти едно и също по вид административно
нарушение, установено с влязло в сила наказателно постановление.“
Допълнителна разпоредба
§ 51. Този закон въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г.
за изменение на Директива 2012/34/ЕС по
отношение отварянето на пазара на вътрешни
услуги за железопътни пътнически превози и
управлението на железопътната инфраструктура (OB, L 352/1 от 23 декември 2016 г.),
Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно
оперативната съвместимост на железопътната
система в рамките на Европейския съюз (OB,
L 138/44 от 26 май 2016 г.) и на Директива
(ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността
на железопътния транспорт (ОВ, L 138/102 от
26 май 2016 г.).
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определен в член 15 на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г.
за определяне на практически разпоредби
относно издаването на единни сертификати
за безопасност на железопътни предприятия
съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията
(OB, L 129/49 от 25 май 2018 г.).
(2) Започналите и недовършени до 16 юни
2019 г. процедури по издаване на разрешения
за въвеждане в експлоатация на превозни
средства се довършват по реда, определен
в член 55 на Регламент за изпълнение (ЕС)
2018/545 на Комисията от 4 април 2018 г. за
определяне на практически разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни
возила и на типове железопътни возила в
съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L
90/66 от 6 април 2018 г.).
§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, т. 1, § 9, т. 1 и т. 3 – относно
ал. 6, § 11, т. 1, § 12, § 18 – относно думите
„единния сертификат“, § 21, т. 5, § 23, 24, 25,
26, 27, § 36, т. 1 и § 50, т. 7, които влизат в
сила от 16 юни 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1349

Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. Сертификатите за безопасност на железопътни предприятия, издадени до 16 юни
2019 г., запазват действието си до изтичането
на срока на тяхната валидност.
§ 53. (1) Разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства, издадени
до 16 юни 2019 г., включително разрешения,
предоставени съгласно международни споразумения RIC (Regolamento Internazionale
Carrozze) и RIV (Regolamento Internazionale
Veicoli), остават в сила съобразно условията,
при които са издадени.
(2) Превозни средства, за които са били
издадени разрешения за въвеждане в експлоатация до 16 юни 2019 г., получават ново
разрешение за пускане на пазара на превозно
средство, за да бъдат експлоатирани след тази
дата в една или повече мрежи, които все още
не са обхванати от тяхното разрешение.
§ 54. (1) Започналите и недовършени до
16 юни 2019 г. процедури по издаване на сертификат за безопасност се довършват по реда,
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 38
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Иван Николов Котов за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Ислямска република Афганистан
със седалище в София.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 1 МАРТ 2019 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
икономиката по Закона за държавните такси
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за
държавните такси, съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. за одобряване на Тарифа
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси
(ДВ, бр. 55 от 1995 г.) в приложението към
чл. 1 – Тарифа за таксите, които се събират
в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните
такси, се правят следните изменения:
1. Наименованието на тарифата се изменя
така:
„Тарифа за таксите, които се събират в
системата на Министерството на енергетиката
по Закона за държавните такси“.
2. В чл. 1:
а) в основния текст думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на енергетиката“;
б) точки 5, 6, 7, 10, 12 и 13 се отменят.
3. Член 3 се отменя.
§ 2. (1) Дължимите такси по започналите и незавършени към влизането в сила на
постановлението производства за вписване,
за издаване на удостоверение и на лиценз се
събират по досегашния ред.
(2) За започнало се счита производството,
по което искането до компетентния орган е
подадено до влизането в сила на постановлението.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 1 във връзка с чл. 4, букви „и“,
„о“ и „п“ от Закона за държавните такси,
чл. 7, ал. 2 от Закона за административното
регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права, чл. 13, ал. 2 от Валутния
закон и чл. 134, т. 7, чл. 139, ал. 1, чл. 155,
ал. 3, т. 12 и чл. 180, ал. 4, т. 2 от Закона за
виното и спиртните напитки.
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§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към член единствен
ТАРИФА
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката по Закона за
държавните такси
Член единствен. В системата на Министерството на икономиката се събират следните такси:
1. при издаване или допълване на лиценз за
производство на компактдискове или матрици:
а) за издаване на лиценз – 6542 лв.;
б) за допълване на лиценз при разкриване
на нови производствени мощности – 1026 лв.;
в) при подаване на заявление за издаване на
лиценз или за допълване или промяна в обстоятелствата на издаден лиценз за производство
на компактдискове или матрици – 54 лв.;
2. за вписване в Регистъра на производителите
на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и за разглеждане на
заявления за утвърждаване на спиртни напитки
с географско указание:
а) за вписване на производители на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход и издаване на удостоверение за регистрация – 1080 лв.;
б) за вписване на производители на спиртни
напитки и за издаване на удостоверение за регистрация – 1080 лв.;
в) за вписване на промени в обстоятелствата в Регистъра на производителите на етилов
алкохол от земеделски произход, дестилати и
спиртни напитки и в удостоверението за регистрация – 120 лв.;
г) за разглеждане на заявление и на представените документи за утвърждаване на спиртна
напитка с географско указание – 1180 лв.;
д) за вписване в Регистъра на производителите
на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението
за регистрация на спиртна напитка с географско
указание – 100 лв.;
3. за вписване в Публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни, и изделия със и от тях по
занятие, се събират следните такси:
а) за п ървонача лно вписване в рег ист ъра – 200 лв.;
б) за вписване на промени в обстоятелствата – 50 лв.;
в) за вписване на всеки допълнителен обект
и на всяко допълнително лице – 20 лв.;
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4. за извършване на физико-химичен анализ
на етилов алкохол от земеделски произход и на
дестилати и спиртни напитки по чл. 121, ал. 3
от Закона за виното и спиртните напитки от
лаборатории, определени от министъра на икономиката, се събират следните такси:
№
по
ред
1

Наименование
2

1.

Алкохол
Относителна плътност
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№
по
ред
1

Наименование

37.

14,40

Размер на
таксата
(в лв.)
3

Време за обезцветяване на
разтвор на KMnO 4

38.
39.

18,00
22,80

14,40

40.
41.
42.
43.

Чистота (Савал)
Тест за абсорбиране на ултравиолетова светлина (спектрофотометрично)
Идентичност
Бистрота
Органолептична оценка
Изготвяне на експертиза/експертно становище
Издаване на протокол от изпитване

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ НАПИТКИ
2.

ВЕСТНИК

9,60

3.

Захари

18,00

4.

Захароза, HPLC

24,00

5.

Глюкоза, HPLC

24,00

6.

Фруктоза, HPLC

24,00

7.

Обща киселинност

8.

Летлива киселинност

14,40

9,60

9.

Метилов алкохол (GH)

18,00

10.

Естери, като етилацетат (GH)

18,00

11.

Алдехиди, като ацеталдехид
(GH)

18,00

12.

Висши алкохоли (GH)

24,00

13.

Денатуриращ агент (GH)

24,00

14.

Глицерин (GH)

32,40

15.

Анетол (GH)

32,40

16.

Пропилен гликол (GH)

17.

Етилкарбамат

120,00

18.

Серен диоксид

14,40

19.

рН

20.

Фурфурол

42,00

21.

Цианидни производни

42,00

22.

Сух екстракт

33,60

23.

Желязо (ААС)

27,60

24.

Мед (ААС)

27,60

25.

Олово (ААС)

27,60

26.

Цинк (ААС)

27,60

27.

Калций (ААС)

27,60

28.

Интензитет на цвета (спектрофотометрично)

22,80

29.

Ванилин, HPLC

33,60

30.

Сирингалдехид, HPLC

33,60

31.

Ванилинова киселина, HPLC

33,60

32.

Галова киселина, HPLC

33,60

33.

Гл и ц и р и з и н о в а к и с е л и н а ,
HPLC

33,60

34.

Халкони, HPLC

33,60

35.

Пепел

34,80

36.

Летливи азотни вещества

36,00

32,40

4,80

44.

2

Размер на
таксата
(в лв.)
3

12,00
3,60
60,00
120,00
4,80

1563

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република Бълга
рия и кабинета на министрите на Украйна
за сътрудничество при бедствия
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. – ДВ,
бр. 93 от 2018 г. В сила от 15 ноември 2018 г.)
Правителството на Република България и
кабинетът на министрите на Украйна (наричани по-нататък „Страни“),
Като отчитат все по-силно изразяващия
се трансграничен характер на природните
и предизвиканите от човека бедствия, необходимостта от навременни и ефективни
решения на свързаните с тях въпроси чрез
международно сътрудничество и важността
на координирането на съвместните усилия на
двете държави в тази сфера;
Като признават усилията на ООН в областта
на превенцията на бедствията и намаляване
на последствията от тях и приетите в тази
сфера основни международни документи;
Като подкрепят усилията по оказване на
помощ при бедствия на НАТО и Евро-Атлантическия съвет за партньорство;
Като взимат под внимание заключенията на
Съвета на ЕС относно укрепване на капацитета
за реагиране при бедствия – към интегриран
подход за управление при бедствия, който
да включва превантивна дейност, готовност,
реагиране и възстановяване, при природни и
предизвикани от човека бедствия в ЕС или
в трети страни;
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Като взимат предвид Общностния механизъм за гражданска защита и неговия принос
за развитието на способности за бързо и
ефективно реагиране, използвайки модули
за гражданска защита;
Като изтъкват, че през последните години
се забелязва нарастване на честотата и сериозността на природните и предизвиканите от
човека бедствия;
Решени да насърчават и развиват сътрудничеството при бедствия между двете
страни в съответствие с националните си
законодателства,
се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет
Това Споразумение определя общата рамка
за сътрудничество в областта на превенцията,
готовността и реагирането при бедствия, както
и условията и реда за оказване на доброволна
помощ между Страните в случай на бедствие
на територията на някоя от тях.
Член 2
Определения
За целта на това Споразумение се въвеждат
следните определения:
„Бедствие“ е събитие или поредица от
събития, предизвикани от природни явления,
инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които могат или са причинили
значителни щети на живота или здравето на
населението, имуществото или околната среда
в размери, които изискват предприемането
на мерки или участието на специализирани
сили и използването на специални ресурси;
„Страна, искаща помощ“ е Страната, чиито
компетентни органи, посочени в чл. 3, ал. 2,
са отправили искане за помощ до другата
Страна;
„Страна, оказваща помощ“ е Страна, чиито компетентни органи, посочени в чл. 3,
ал. 2, оказват помощ на Страната, отправила
искането;
„Спасителен екип“ е специално обучено невоенно формирование от Страната, оказваща
помощ, с подходящо оборудване, спасителни
кучета и средства за подпомагане;
„Модул за гражданска защита“ означава независима предварително определена
структура на способностите на държавите,
обусловена от задачите и потребностите,
представляваща комбинация от човешки и
материални ресурси, която може да се използва
според способността є за намеса или според
задачите, които може да поеме;
„Оборудване“ са материали, технически
и транспортни средства, лекарства и меди-
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цинска техника и индивидуални комплекти
за членовете на спасителния екип и/или на
експертите;
„Средства за подпомагане“ са стоки и материали, определени за безплатна доставка
и предоставяне на населението, засегнато от
бедствието в Страната, искаща помощ;
„Експерт“ е специалист в областта на защитата при бедствия, с подходящо оборудване и
средства за подпомагане, изпратен да помага
на Страната, искаща помощ;
„Помощ при бедствие“ е всяко действие,
предприето по време на бедствие или след
него, за спасяване на живот, опазване на имущество, доставка на средства за подпомагане
и насочено към овладяване на непосредствените последици от бедствието;
„Компетентни органи“ са органите, определени от всяка от Страните за управление
и координация на дейностите по това Споразумение;
„Транзитна държава“ е държавата, през
чиято територия се транспортират спасителните екипи или експертите, оборудването и
средствата за подпомагане, за да се предостави
помощ на трета страна.
Член 3
Компетентни органи и точки за контакт
(1) За целите на това Споразумение страните си сътрудничат пряко в рамките на
компетентностите си по националните си
законодателства.
(2) Компетентните органи по това Споразумение са следните:
– з а Република България: Министерството
на вътрешните работи;
– з а Украйна: Държавната служба за извънредните ситуации на Украйна.
(3) В изпълнение на това Споразумение
компетентните органи на Страните, посочени
в ал. 2 на този член, са упълномощени да
влизат в незабавен директен контакт.
(4) Страните по това Споразумение определят една или няколко точки за контакт с
цел уведомяване и обмен на информация в
случай на бедствие. Компетентните органи
осигуряват непрекъснато функциониране на
точките за контакт.
(5) Страните незабавно се уведомяват в
писмен вид по дипломатически път за всички
промени в компетентните органи и точките
за контакт.
Член 4
Форми на сътрудничество
(1) В рамките на това Споразумение и в
съответствие с националните си законодателства Страните ще си сътрудничат на основата на равенство, реципрочност и взаимна
изгода чрез:
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(а) оказване на доброволна помощ и
предоставяне на информация при поискване в случай на бедствие или заплаха
от настъпването му;
(б) обмен на информация, техническа
и правна документация, методологична
и друга литература, видео- и снимков
материал, отнасящи се до превенцията,
готовността и реагирането при бедствия;
(в) снабдяване на спасителните екипи
и/или модулите за гражданска защита
с оборудване;
(г) организиране и провеждане на съвместни експертни срещи, съвещания,
семинари, конференции и учения;
(д) обмен на опит и добри практики;
(е) организиране на обмен и обучения
на експерти, включително обмен на
лектори и инструктори от съответните
учебни центрове и институции по искане
на всяка от Страните;
(ж) съвместно планиране, разработване и прилагане на проекти и научни
разработки в областта на превенцията,
готовността и реагирането при бедствия.
(2) Компетентните органи на Страните
съгласно чл. 3, ал. 2 могат да установят и
други форми на сътрудничество, както и
да съставят работни групи в съответствие с
националното законодателство на Страните.
(3) Страните взаимно си предоставят помощ
при бедствие съгласно възможностите си.
(4) Разходите по обмена на експерти и други
се поемат от изпращащата страна, освен ако
Страните не уговорят друго.
(5) Обменът на оборудване, материали,
друго имущество и услуги, необходими за
реализиране на целите и програмите, по които
е постигната договореност, се осъществява
в съответствие с действащите закони и нормативни разпоредби на всяка от Страните.
Член 5
Ред за предоставяне на доброволна помощ
(1) Помощ при бедствие може да се оказва
чрез изпращане на спасителни екипи, модули
за гражданска защита и/или експерти, както и
чрез предоставяне на средства за подпомагане
за нуждите на засегнатите.
(2) Искането за помощ се отправя в писмена
форма на английски език, в което страната,
искаща помощ, посочва задължително:
(а) вид, размер, място, време и текущо
положение на бедствието в Страната,
искаща помощ;
(б) информация за действията, които са
предприети и са планирани за справяне
с бедствието;
(в) вид и приоритети на исканата помощ
от спасителни екипи, модули за граждан-
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ска защита и/или експерти, оборудване,
както и средства за подпомагане.
(3) Страната, оказваща помощ, следва да
изпрати обучен и оборудван екип за справяне
с бедствието съобразно искането по предходната алинея.
(4) Транспортирането на спасителните
екипи, модулите за гражданска защита и/или
на експертите, изпратени да окажат помощ,
както и на оборудването и на средствата за
подпомагане може да бъде извършено по земя,
въздух или вода. Транспортните разходи се
поемат от Страната, оказваща помощ.
Член 6
Процедури по пресичане на границата и
правила за престой на спасителните екипи
и/или експертите
(1) Страната, искаща помощ, осигурява
бързо приключване на граничните процедури
съгласно националното си законодателство при
пресичането на границата от спасителните
екипи, модулите за гражданска защита и/или
експерти на Страната, оказваща помощ.
(2) Ръководителят на спасителния екип и/
или модул представя на граничния служител на
Страната, искаща помощ, следните документи
на английски език, заверени от компетентния
орган на Страната, оказваща помощ:
(а) документ по образец, одобрен от
компетентните органи на Страните,
указващ правомощията на спасителните
екипи, модулите за гражданска защита
и/или експертите и целта на пристигането им на територията на Страната,
искаща помощ;
(б) списък на членовете на спасителните
екипи, модулите за гражданска защита
и/или експертите и списък на оборудването и превозните средства;
(в) списък на средствата за подпомагане.
(3) Шофьорите представят свидетелства
за правоуправление на съответните моторни
превозни средства и регистрационните им
талони.
(4) Членовете на спасителните екипи, модулите за гражданска защита и/или експертите
могат да влизат на територията на Страните
съгласно Споразумението между Европейската
общност и Украйна за улесняване на издаването на визи и след представяне на документите
по чл. 6, ал. 2 и валидни паспорти.
(5) Процедурата по пресичане на границата
на Страната, искаща помощ, от спасителните
екипи и/или модулите за гражданска защита
със спасителни кучета и техния престой на
нейна територия се определя от законодателството є.
(6) Членовете на спасителните екипи и/
или модулите за гражданска защита могат
да носят униформи в Страната, искаща по-
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мощ. Спасителният екип и/или модулът за
гражданска защита използва собствени отличителни знаци на превозните си средства
на територията на Страната, искаща помощ.
(7) Процедурата по пресичане на границата
съгласно условията на този член е в сила и
когато една от Страните е транзитна по отношение на трета страна, искаща помощ в
случай на бедствие. Компетентните органи по
чл. 3, ал. 2 от това Споразумение се уведомяват взаимно за необходимостта от транзитно
преминаване за предоставяне на помощ на
трета страна и координират процедурата за
транзита на оборудването и средствата за
подпомагане.
Член 7
Преминаване на границата на оборудване и
средства за подпомагане
(1) Страните осигуряват облекчена процедура при преминаване на границата на
оборудването и средствата за подпомагане
и насърчават съгласно своето национално
законодателство прилагането на митнически
процедури при преминаването на такива стоки през митническите граници на Страните.
(2) На членовете на спасителния екип,
модула и/или експертите, изпратени да окажат помощ, не е разрешено да носят оръжия
и амуниции на територията на Страната,
искаща помощ.
(3) Страните са съгласни оборудването да
се използва временно и безплатно на територията на Страната, искаща помощ.
Разрешението за временно допускане на
стоки, предназначени за подпомагане, се предоставя без изискване за митнически документ,
когато това съответства на националното
законодателство на Страната, искаща помощ,
и на нейните международни задължения.
(4) Ограниченията или забраните, приложими за преминаване на границата на стоки,
не се прилагат за оборудването и средствата
за подпомагане по това Споразумение. Оборудването следва да бъде върнато обратно
от Страната, искаща помощ, освен ако не е
унищожено при използването му. Оборудване,
оставено като средства за подпомагане, се
описва подробно в протокол от ръководителя
на спасителния екип по вид, количество и
място и се заверява от компетентните органи
на Страната, искаща помощ, цитирани в чл. 3,
ал. 2 на това Споразумение. Тези органи са
длъжни да уведомят съответните митнически
служби, като протоколът се представя пред
служителите от митническия контрол след
приключване на мисията. Освобождаването от
митницата на това оборудване се извършва в
съответствие с националното законодателство
на Страните.
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(5) Същите разпоредби се отнасят и за внасянето на лекарства, съдържащи наркотични
и психотропни вещества, в Страната, искаща
помощ, и за обратното транспортиране на неизползваните количества в Страната, оказваща
помощ. Този обмен на стоки не се счита за внос
и износ от гледна точка на международните
спогодби за лекарства, съдържащи наркотични и психотропни вещества. Същите могат
да се внасят само в количества, необходими
за целите на медицинската помощ, и да се
ползват само от квалифициран медицински
персонал в съответствие със законодателството
на Страната, искаща помощ. В този случай
ръководителят на спасителния екип представя на граничните служители опис, в който
са посочени номенклатурата и количествата
на лекарствата, съдържащи наркотични и
психотропни вещества. За неизползваните
количества се изготвя протокол от ръководителя на спасителния екип, заверява се от
компетентните органи на Страната, искаща
помощ, цитирани в чл. 3, ал. 2 на това Споразумение, и се представя пред служителите
от митническия контрол след приключване
на мисията.
(6) Страната, искаща помощ, контролира
използването и съхранението на гореспоменатите лекарства, оборудване и средства за
подпомагане.
Член 8
Използване на въздухоплавателни средства
(1) Въздухоплавателните средства могат да
бъдат използвани за бързото транспортиране
на спасителни екипи и/или модули за гражданска защита съгласно чл. 5, ал. 4, както и
за осигуряване на помощта при бедствие по
това Споразумение.
(2) Полетите на въздухоплавателните средства се извършват съгласно разпоредбите на
Международната организация за гражданска
авиация (ICAO) и националните законодателства на Страните.
(3) Въздухоплавателните средства по ал. 1
могат да прелитат над територията на другата
Страна, както и да кацат и излитат извън
международни летища и регистрирани писти,
на места, указани от органите по чл. 3, ал. 2,
при спазване правилата за извършване на
полети за всеки конкретен случай съгласно
нормативната уредба на Република България
и Украйна.
(4) Органите за авиационна безопасност и
сигурност на двете Страни по това Споразумение се уведомяват незабавно за използване
на въздухоплавателни средства по време на
спасителни операции, като се дават точни
данни относно вида и регистрационния номер
на въздухоплавателното средство, неговия
екипаж, товар, време на заминаване и желан
маршрут и място на кацане.
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(5) Член 6 на това Споразумение се прилага
за екипажа на въздухоплавателното средство
и членовете на спасителния екип, превозвани
от него.
(6) Член 7 на това Споразумение се прилага
за въздухоплавателните средства, оборудването и средствата за подпомагане, транспортирани от тях.
(7) Пресичането на границата и митническ и ят контрол на възду хоплавателното
средство се извършват от служителите на граничния и митническия контрол от Страната,
искаща помощ, на мястото на кацането му.
(8) Използването на военни въздухоплавателни средства е предмет на изрично писмено
съгласие от Страната, искаща помощ.
Член 9
Координация и управление на операции за
помощ при бедствие
(1) Координаци ята и у правлението на
операциите за помощ при бедствие са отговорност на компетентния орган на Страната,
искаща помощ.
(2) Страната, искаща помощ, информира
ръководителите на спасителните екипи, на
модулите за гражданска защита и/или експертите за развитието на ситуацията в района на
бедствието и на определените места на дейност
и осигурява при необходимост преводачи и
средства за комуникация с оперативния щаб.
(3) Спаси т ел н и т е ек и п и, мод ул и т е за
гражданска защита и/или експертите, както
и тяхното оборудване трябва да могат да работят самостоятелно и независимо до 24 часа
от момента на тяхното пристигане в района
на бедствието.
Член 10
Разходи по операциите за помощ при бедствие
(1) Страната, оказваща помощ, няма право
на възстановяване на разходи, възникнали
по време на оказването на помощ от Страната, искаща помощ. Това се отнася също
и за разходите, възникнали от употребата,
повреждането или загубата на оборудване,
освен ако повреж дането или заг убата на
оборудването се дължи на изключителната
вина на длъжностни лица или граждани на
Страната, искаща помощ.
(2) Страната, искаща помощ, осигурява
безопасност и безплатна медицинска помощ за
спасителните екипи, модулите за гражданска
защита и/или експертите, изпратени от Страната, оказваща помощ, както и логистична
подкрепа за периода на операцията.
Член 11
Вреди и обезщетение
(1) Страната, оказваща помощ, се отказва
да претендира обезщетение за вреди, които
могат да възникнат за нея или за някой от
експертите, изпратени от нея за оказване на
помощ, отнасящи се до:
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(а) повреждане на имущество, причинено
от спасителните екипи или от експерти
при изпълнение на задълженията им;
(б) физически наранявания, увреждане
на здравето или смърт на член на спасителен екип и/или експерт, възникнали
при изпълнение на неговите/нейните
задължения.
(2) Ако член на спасителен екип и/или експерт от Страната, оказваща помощ, причини
вреди на трета страна на територията на Страната, искаща помощ, по време на дейностите по
това Споразумение, тези вреди се обезщетяват
от Страната, искаща помощ, съгласно действащото законодателство за случаите, когато
такава вреда е причинена от нейни граждани
в изпълнение на служебни задължения.
(3) Вредите, причинени умишлено или
поради груба небрежност от член на спасителен екип и/или от експерт, се обезщетяват
от Страната, оказваща помощ, при условие
че умишленото или поради груба небрежност
причиняване на тези вреди е доказано в съд
от Страната, искаща помощ.
(4) Страните си взаимодействат в съответствие с чл. 3, за да улеснят уреждането на
искове за вреди и обезщетение. Те разменят
цялата налична информация за всички случаи
на причинени вреди по смисъла на този член.
Член 12
Комуникации при операции за помощ при
бедствие
Компетентните органи, посочени в чл. 3,
ал. 2 на това Споразумение, осигуряват всички
необходими мерки за установяване на надеждна комуникация за нуждите на спасителните
екипи и/или експертите на мястото на операциите за помощ при бедствие.
Член 13
Прекратяване на операции за помощ при
бедствие
Спасителните екипи, модулите за гражданска защита и/или експертите прекратяват
своите действия незабавно при писмено искане
на компетентните органи по чл. 3, ал. 2 от
Страната, искаща помощ.
Член 14
Уреждане на спорове
Всички спорове, които могат да възникнат
от изпълнението на това Споразумение и
които не могат да бъдат решени чрез преговори между компетентните органи, посочени
в чл. 3, ал. 2 на Споразумението, се решават
по дипломатически път.
Член 15
Връзка с други международни договори
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Страните, произтичащи от
други международни договори и споразумения,
по които техните държави са Страни.
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Член 16
Заключителни разпоредби
(1) Настоящото Споразумение влиза в
сила от датата на получаване на последното
от писмените уведомления, с които Страните се известяват взаимно за изпълнение на
националните процедури за влизане в сила.
(2) Това Споразумение може да се изменя
и допълва по взаимно съгласие на Страните
чрез допълнителни протоколи. Същите са неразделна част от това Споразумение и влизат
в сила съгласно разпоредбата на ал. 1.
(3) Това Споразумение се сключва за неопределен срок. Всяка от Страните може да
прекрати действието на това Споразумение с
писмено уведомление по дипломатически път.
Прекратяването влиза в сила след изтичането
на шест месеца, считано от получаването на
уведомлението от другата Страна.
Сключено в София на 30 юни 2016 г. в два
еднообразни екземпляра, всеки от които на
български, украински и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия в тълкуването предимство
има английският текст.
За правителството
на Република
България:
Красимир Ципов,
заместник-министър
на вътрешните
работи

За кабинета на
министрите на
Украйна:
Микола Чечоткин,
председател на
Държавната служба
за извънредните
ситуации на Украйна

1401

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на отбраната на Репуб
лика България, Министерството на отбраната
на Република Хърватия, Министерството на
отбраната на Унгария и Министерството на
отбраната на Република Словения относно
създаването на Многонационална програма
за подготовка на авиация за специални опе
рации (МППАСО)
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 февруари 2019 г. – ДВ,
бр. 15 от 2019 г. В сила за Република България
от 23 февруари 2019 г.)
Въведение
Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната
на Република Хърватия, Министерството на
отбраната на Унгария и Министерството на
отбраната на Република Словения (наричани
по нататък „Участници“);
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Като взеха предвид Северноатлантическия
договор, подписан във Вашингтон на 4 април
1949 г.;
Като взеха предвид Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили,
подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (наричан
по-долу NATO SOFA), и други допълнителни
споразумения към него;
Приемайки „Писмо за намерение между
министрите на отбраната на България, Хърватия, Унгария и Словения относно многонационално сътрудничество за осигуряване
Тактическо авиационно формирование за
специални операции – вертолети“, подписано
на 24 юни 2015 г.;
Приемайки в тази рамка подписването на
„Писмо за намерение между началниците на
отбраната на България, Хърватия, Унгария
и Словения относно създаването на многонационално решение за подготовка на авиация за специални операции“, подписано на
17 септември 2016 г.;
Постигнаха следното споразумение:
1. Дефиниции
Предшестваща информация
И нформация, която не е създадена в
подготовката на настоящия Меморандум за разбирателство.
Класифицирана информация
О фициална информация, която изисква
защита в интерес на националната сигурност и се определя като такава чрез
маркирането є с ниво на класификация.
Тази информация може да бъде в устна
форма, визуална форма, на магнитен
носи тел, в елек т ронен ви д и ли на
хартиен носител, или под формата на
материали, екипировка или технологии.
Директор на МППАСО
Д иректор на многонационалната структура на МППАСО.
Общи активи
В сички съвместно финансирани екипировка, ресурси, инструменти, съоръжения или доставки на разположение за
ползване в МППАСО.
Орган за сключване на договори
С т ра ната дома к и н под на дзора на
Многонационален изпълнителен борд
(МИБ), упълномощена да ск лючва,
управлява и прекратява договори.
Контрактор
В сяка организация, с която е сключен
договор от Органа за сключване на
договори.
Основна информация
И нформация, която е създадена в подготовката на настоящия меморандум.
Страна домакин
Участниците, осигуряващи разполагането на МППАСО.
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Участник
В сяка страна, подписала настоящия
меморандум.
Оперативен бюджет
О бщият принос на Участниците в създаването и поддръжката на МППАСО.
Трета страна
В сяка личност или организация, която
не е Участник.
2. Цели
2.1. Целта на настоящия Меморандум
за разбирателство е да се установи
обща рамка между Участниците за
създаването и функционирането на
МППАСО съгласно Анекс А.
2.2. Целите на МППАСО са:
2.2.1. Д а предостави на Участниците
способност за подготовка, които в
допълнение на други национални
и многонационални способности
ще ги подпомогнат да постигнат
пълния спектър от способности
за подготовка, необходими за
поддръжката на авиационно формирование за специални операции,
в изпълнение на индивидуалните
цели на Участниците, заложени в
процеса на планиране на отбраната на НАТО.
2.2.2. Д а предостави гореспоменатите
способности за подготовка по
финансово най-ефективния възможен способ.
2.2.3. Д а повиши оперативната съвместимост между Участниците в
Алианса и партньорите на НАТО.
2.3. За детайлизиране на сътрудничеството
по настоящия меморандум Участниците, при необходимост, могат
да сключат споразумения за прилагане, подписани от упълномощен
представител. Тези споразумения за
прилагане не могат да противоречат
на клаузите на настоящия меморандум. Във всички случаи клаузите
на настоящия меморандум ще имат
предимство.
3. Обхват
3.1. Първоначално МППАСО ще бъде
създаден в Базова структура. Базовата структура е разгледана в Анекс Б.
3.2. 1 2 месеца след влизането в сила на
меморандума МИБ ще дефинира
по-усилена „Базова структура Плюс“,
отразяваща по-точно оценката на
Участниците към изискванията за
подготовка. В тази дефиниция МИБ
ще определи всички необходими
детайли за функционирането на „Базова структура Плюс“, включително:
а . обхват на осигуряваните специфични способности за подготовка
и оценка по стандартите на НАТО;
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 . документи, осигуряващи попълваб
нето с личен състав, и финансовите
планиращи документи, включително съответните финансови дялове/
вноски на Участниците;
в. решение за ползване на услуги от
Трети страни.
3.3. Н а всеки 12 месеца МИБ ще оценява
необходимостта от разширяване или
промени в „Базова структура Плюс“
с цел установяване и попълване на
липсващи способности за подготовка на Участниците, необходими
за изг ра ж данет о и под д ръж ката
на авиационно формирование за
специални операции, в изпълнение
на индивидуалните цели на Участ
н и ц и т е, за ложен и в п роцеса на
планиране на отбраната на НАТО.
В съответствие с т. 3.2 МИБ ще
формулира необходимите детайли
за всяка бъдеща промяна, която се
налага в този смисъл.
3.4. Ф у н к ц ион и ра не т о на М П П АСО
е основано на следните основни
принципи:
а . Всеки от Участниците ще има
право да използва МППАСО пропорц иона л но на дела на свое т о
финансово участие и друг принос,
признат от всички Участници.
б. Всеки Участник ще има възможност да извърши подбор на националните си представители за участие
в дейностите на МППАСО при условие на изпълнение на минимални
изисквания за отделните дейности.
4. Организация и управление
4.1. Участниците ще бъдат отговорни
съвместно за цялостното управление
и контрол на МППАСО.
4.2. Участниците ще осигурят личен състав за попълване на длъжностите в
МППАСО в съответствие с договорените длъжностни характеристики.
4.3. М ИБ ще контролира прилагането
на настоящия меморандум и ще
изпълнява функции, включващи, но
неограничаващи се до:
а . Упражнява изпълнителен контрол
по отношение на сътрудничеството
по настоящия меморандум;
б. Определя и взема решения по
всички въпроси, свързани със създаването на „Базова структура Плюс“
в съответствие с т. 3.2;
в . Определя и взема решения по
всички въпроси, свързани с бъдещи разширения или промени на
МППАСО над нивото на „Базова
структура Плюс“ в съответствие с
т. 3.3;
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г. Прави препоръки за приемане на
нови участници;
д . Одобрява включването на наблюдатели и избрани съветници по време
на срещи в съответствие с правните
ограничения на Участниците;
е. Одобрява основните принципи
на функциониране на МПП АСО,
включително дела/вноската на финансовото участие;
ж . Служи като форум за обсъждане
и уреждане на спорове между Участ
ниците;
з . Одобрява разп ределениет о на
правата за използване на МППАСО
между участниците, включително за
трети страни;
и . Контролира и одобрява разпространението на документи съгласно
изискванията;
й . Одобря ва п рех върл я не т о и л и
продажбата на общи активи в съответствие със законовите ограничения
на Участниците;
к . Назначава директора на МППАСО
и издава указания към него;
л . Взема общи решения по концептуални въпроси и планове, както
и по всички относими регулации
и процедури, като осигурява прилагането на взетите решения във
възможно най-кратки срокове от
приемането им, осигурявайки взаимна информираност и координация
между Участниците;
м . Утвърждава оперативния бюджет
на МППАСО.
4.3.1. М ИБ ще бъде формиран с участието на по един представител от
всеки от Участниците.
4.3.2. В секи представител в МИБ може
да бъде подпомаган от национални
експерти, които могат да участват в
дискусиите на заседанията на МИБ.
4.3.3. М ИБ се ръководи от Председател,
който ще бъде избран от членовете
на борда. След избирането му председателстващата нация ще назначи
друг свой представител в МИБ.
Първото заседание на борда ще се
ръководи и домакинства от страната
домакин – Република Хърватия.
4.3.4. Председателят ще получава правомощия по изпълнение на задълженията си от МИБ. Председателят
е отговорен пред МИБ за всички
предприети действия в съответствие с всички взети решения от
МИБ.
4.3.5. М андат ът на Председател я ще
бъде две години, освен ако не се
постигне различна договореност
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от МИБ. Не се допускат повече
от два мандата от един и същ
Председател.
4.3.6. П редседателят няма право на глас
при вземане на решение от МИБ.
4.3.7. М ИБ ще приеме свои собствени
вътрешни правила като „Правила за работа“ и ще организира
работата си в съответствие с тях.
4.3.8. М ИБ ще заседава съгласно изиск ва н и я та след у ведом я ва не
от Председателя на регулярни
интервали, осигуряващи ефективното изпълнение на задълженията
му, или възможно най-скоро по
отправено конкретно искане от
Участник, но обикновено не порядко от два пъти годишно.
4.3.9. М ИБ ще организира административното осигуряване и воденето
на протокол за взетите решения.
Всеки представител има по един
глас; всички решения ще се вземат
единодушно.
5. Технически споразумения и стандартни
оперативни процедури на МППАСО
5.1. С цел детайлно прилагане на клаузите на настоящия меморандум в
зависимост от необходимостта МИБ
ще разработи и одобри комплект Технически споразумения и Стандартни
оперативни процедури за МППАСО.
5.2. Те ще включват всички необходими
детайли за МППАСО, определени в
т. 3.2 и 3.3.
6. Основни положения за разполагане на
МППАСО
6.1. О сновно място за разполагане на
МППАСО ще бъде във военните
съоръжения в Задар, Хърватия.
6.2. К ато такава Република Хърватия
ще изпълнява ролята на Страна
домакин във военните съоръжения
в Задар, Хърватия.
6.3. М И Б може да оп р едел и доп ъ лнителни места за разполагане в
съответствие с т. 3.2 и 4.2. За него
остават в сила клаузите на настоящия меморандум.
7. Споразумение между страните по Се
верноатлантическия договор относно статута
на техните въоръжени сили (NATO SOFA)
7.1. С татутът и юрисдикцията над личния състав на Участниците ще се
определят съгласно изискванията
на NATO SOFA и допълнителните
споразумения към него.
8. Инфраструктура и съоръжения
Страната домакин ще осигури съществуваща инфраструктура и съоръжения за настаняване на личния състав и необходимите
материали за функционирането на МППАСО
безвъзмездно.
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8.1. У
 частниците ще използват предоставената инфраструктура и съоръжения
в съответствие с функционалите си
задължения и ще сътрудничат на
Страната домакин с цел осигуряване
и поддържане на подходящи и без
опасни условия на труд и техническо
състояние.
8.2. Л ични ят състав на МПП АСО и
техните семейства могат да използват всички съоръжения за хранене/
столови и да членуват в съответни
к л у б ове и с т олови п ри с ъщ и т е
услови я и такси, п ри лож ими за
персонала на Страната домакин и
техните семейства.
9. Услуги и стоки, предоставяни от Стра
ната домакин
9.1. У час т н и ц и т е ще за п ла щат са мо
свързаните с МППАСО услуги и
стоки. МИБ ще осигури подробна
информация за тези услуги и стоки
съгласно документацията, посочена
в т. 3.2.
10. Настаняване в Страната домакин
10.1. В сички Участници са отговорни за
осигуряването на настаняване на
собствения личен състав, назначен
или изпратен в МППАСО.
11. Регулиране на договорни отношения
11.1. Н амерението е да се използва Страната домакин да сключва всички
необходими договори.
12. Споделяне на разходи
12.1. Участниците ще споделят разходите за издръжка на МППАСО чрез
заплащането на вноски.
12.2. К ато основен принцип се приема,
че всеки Участник има правото
да използва МПП АСО до ниво,
пропорционално на финансовия му
принос или друг вид принос, както
е прието от всички Участници.
12.3. В секи Участник ще поеме разходите,
възникнали в процеса на изпълнение, управление и администриране
на дейности в изпълнение на специфични национални изисквания,
освен в случаите, в които е предвидено друго в настоящия меморандум.
12.4. Участниците са отговорни за всички
плащания, надбавки, услуги, привилегии, възстановяване на средства,
обезщетения и осигуровки и други
разходи, свързани с техния личен
състав, съгласно националното им
законодателство.
13. Основни финансови принципи
13.1. О перативни разходи и управление
на финансите.
13.1.1. О п е р а т и в н и т е р а з х о д и н а
МППАСО ще бъдат покривани
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от Участниците чрез финансови
вноски, утвърдени от МИБ.
13.1.2. В сек и Учас т н и к ще у ведом и
своевременно и точно останалите Участници, ако не може
да осигури необходимите финансови средства за изпълнение на
задълженията си по настоящия
меморандум. В такива случаи
Участниците ще се консултират
с цел продължаване на участието
на модифицирана база.
13.2. Процес по изготвяне на бюджет:
а . МППАСО ще се финансира чрез
изготвянето на годишен Оперативен
бюджет, администриран от Страната
домакин и утвърден от МИБ.
б . Страната домак ин ще изготви
искането за Оперативен бюджет на
МППАСО в съответствие с договорения от МИБ обем на работа, след
което се оторизира да управлява и
изпълнява бюджета за ежедневни
дейности.
14. Митнически задължения, данъци и
подобни разходи
14.1. Дотолкова, доколкото съществуващите закони и регулации на Страната домакин позволяват, Страната домакин ще положи усилия да
идентифицира данъци, митнически
такси и други подобни плащания
и/или количествени и качествени
ограничения при внос и износ, които
няма да се прилагат във връзка с
МППАСО. Участниците ще администрират всички данъци, митнически
такси и/или други държавни такси
по начин, най-благоприятен за изпълнението на договореностите в
настоящия меморандум.
15. Сигурност, използване и разпростра
нение на информация
15.1. С игурност на информацията
Ц ялата класифицирана информация,
обменена или генерирана във връзка
с настоящия меморандум, ще бъде
използвана, разпространявана, съхранявана, обработвана и защитавана в съответствие с националното
законодателст во и рег улации на
Участниците до степен, при която
се прилага ниво на защита не пониско от осигуряваната за класифицирана информация на НАТО,
както е описано в ,,Security within the
North Atlantic Treaty Organization C-M
(2002) 49 Security dated 17 June 2002“
(„Сигурност в рамките на Сигурност
на Организацията на Северноатлантическия договор С-М (2002) 49 от
дата 17 юни 2002 г.“), включително
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всички негови приложими допълнения и промени.
15.2. И зползване и разпространение на
информацията
а . Пялата информация, създадена в
рамките на МППАСО, е собственост
на Участниците.
б. Преди нейното разпространение
цялата информация относно Програмата трябва да бъде идентифицирана
и маркирана от изготвителя – Участник или Контрактор, като обект на
ограничени права с цел разрешаване
на достъп и по-нататъшно разпространение и свободно използване.
в. С изключение на случаите, за които е предвидено друго в настоящия
меморандум или е получено писмено
разрешение от изготвителя – Участник или Контрактор, всеки Участник – получател на информация по
Програмата, няма да използва, да
предприема действия или да разкрива
информация в ущърб на каквито и
да било права за ползване на информация по Програмата.
г. Цялата информация по Програмата, която е идентифицирана като
собствена, ще бъде правилно маркирана и обработвана, както е опи
сано в „NATO Agreement on the
Communication of Technical Information
for Defence Purposes“ („Споразумение
на НАТО относно съобщаването на
техническа информация за целите
на Отбраната“), подписано в Брюксел на 15.10.1997 г., и „Implementing
Procedure for the NATO Agreement
on the Communication of Technical
Information for Defence Purposes“
(„Процедура за прилагане на Споразумението на НАТО относно съобщаването на техническа информация
за целите на Отбраната“), одобрено
от Северноатлантическия съвет на
1.01.1971 г., и „NATO Agreement for
the Mutual Safeguarding of Secrecy of
Inventions Relating to Defence and for
Which Applications for Patents Have
Been Made“ („Споразумение на НАТО
за взаимно опазване на сигурност
та на изобретенията, свързани с
Отбраната и за които са подадени
заявления за патенти“), подписано в
Париж на 21.09.1960 г., и процедурата по прилагането му, утвърдена от
Съвета на 7.03.1962 г. и ревизирана
на 15.03.1967 г.
д . Информация по Програмата няма
да бъде разпространявана до Трети
страни без предварително писмено
разрешение от МИБ.
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е . Нищо в този меморан д у м не
ограничава правата по разкриване
и използване на информация, която
който и да е от Участниците може
да е придобил по друг начин.
16. Собственост и освобождаване от Общи
активи
16.1. В сички Общи активи, придобити в
интерес на дейността на МППАСО,
ще се придобиват от Страната домакин в интерес на всички Участници.
16.2. П риходите от освобож даване от
Общи активи ще бъдат разпределени пропорционално на финансовия
принос на всеки от Участниците
от влизането на настоящия меморандум в сила.
17. Посещения и достъп
17.1. Участниците ще разрешат достъп до
МППАСО на посетители на другите
участници или на персонал на Контрактори, при условие че посещението
е разрешено от Участниците, ангажирани с посещението, и при условие
че посетителите имат необходимото
ниво на достъп до класифицирана
информация, при спазване на принципа „необходимо да се знае“.
17.2. В сички посетители ще спазват изискванията по сигурност на Участника – домакин. Всяка информация,
предоставена на посетителите, ще
бъде разглеждана като информация,
предоставена на Участника, спонсориращ посещението, и ще бъде
обект на клаузите на настоящия
меморандум.
18. Искове и отговорности
18.1. Освен ако не е предвидено друго в
настоящия меморандум, претенции
между Участниците, възникващи в
рамките на или във връзка с настоящия меморандум, ще бъдат разглеждани съгласно Част VIII от NATO
SOFA, където е приложимо. Искове,
непопадащи в обхвата на NATO SOFA,
ще се разрешават между заинтересованите Участници и ще се разглеждат
за всеки случай поотделно съгласно
други приложими споразумения и/
или приложимо национално законодателство и международно право.
18.2. Искове на Трети страни, възникващи
от или във връзка с настоящия меморандум, ще се третират съгласно
приложимото международно право
и национални закони и регулации, в
частност съгласно NATO SOFA – когато е приложима, включително допълнителните споразумения към нея.
18.3. В случай на загуба или щета, причинена от или на Общи активи, когато
щетата не може да бъде възстановена
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от Трета страна, щетата ще се понесе
от Участниците съгласно коефициента на среден финансов принос от
влизането в сила на меморандума.
18.4. К онтакторите ще бъдат осигурени
срещу искове от Трети страни само
ако е взето специално решение от
Участниците.
19. Уреждане на спорове
Всеки спор между Участниците относно
тълкуването или прилагането на настоящия
меморандум ще бъде разрешаван само чрез
консултации между тях и няма да се отнася
до който и да е национален или международен трибунал или друга Трета страна за
разрешаване на спора.
20. Промяна, оттегляне и прекратяване
20.1. Н астоящият Меморандум за разбирателство може да бъде променян по всяко време с взаимното и
единодушно писмено съгласие на
Участниците.
20.2. А ко Участник счете за необходимо да
прекрати участието си в МППАСО,
оттеглянето следва да съответства
на условията на настоящия меморандум.
20.3. В случай че Участник желае да се
оттегли, ще бъде приложена следната
процедура:
а. П реди предоставяне на официална нота за оттегляне ще бъдат
проведени подробни консултации
между Участниците за последиците
от оттеглянето и възможността
за избягването му. Минимален
период от време, не по-малък от
180 дни, трябва да бъде осигурен
за консултации;
б. А ко Участник все още желае да се
оттегли, следва да изпрати писмено
уведомяване до другите Участници. Периодът на предварително
писмено уведомяване не трябва
да бъде по-малък от една година;
в. До датата на ефективно оттегляне
оттеглящият се Участник ще изпълни в пълен обем всички свои
задължения.
г. П ри искане от другите Участници
оттеглящият се Участник ще предприеме всички необходими действия, които са под негов контрол,
за да осигури продължаването на
функционирането на МППАСО от
останалите Участници.
д. В сички директни разходи, възникнали като резултат от оттеглянето,
ще бъдат понесени от оттеглящия
се Участник, освен ако не е определено друго от МИБ. Останалите
Участници ще определят, в консултации с оттеглящия се Участник,
финансово най-изгодните условия
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в това отношение. Въпреки това
разходите на оттеглящия се Участник няма да надвишават общия му
принос към МППАСО с отчитане
на вече направените вноски от
оттеглящия се Участник.
20.4. А ко Участниците вземат единодушно
решение да прекратят функционирането на МППАСО, те ще си поделят
задълженията по прекратяването
и ли ползи т е о т зак риванет о на
МППАСО в съответствие с дела на
средния финансов принос от датата
на влизане в сила на меморандума.
21. Приемане на нови участници
Отчита се, че е възможно други страни – членки на НАТО, и партньорски страни да пожелаят участие в МППАСО. Всяка
страна – членка на НАТО, или партньорска
страна, желаеща да се присъедини към настоящия меморандум, следва да изпрати писмено
запитване до МИБ. Получената молба подлежи
на разглеждане от МИБ при пълно зачитане
на разпоредбите на настоящия меморандум и
на вече поетите ангажименти и отговорности
от Участниците и след консултации с отговорните организации и агенции МИБ предлага
препоръки към Участниците. Равнозначно,
МИБ може да разработи препоръки за асоцииране или свързване на МППАСО с други
подобни структури и организации.
Участниците ще обсъждат всяка такава
постъпила молба и ще вземат единодушно
решение относно участието на страната, подала
молба. Промяна на настоящия Меморандум
за разбирателство ще се изисква при приемане на нов Участник или свързване с други
подобни структури и организации.
22. Период на валидност, език, влизане в
сила и подписване
22.1.Настоящият Меморандум за разбирателство ще бъде подписан в четири оригинални копия на английски
език.
22.2. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила след приключване на националните процедури по
ратификация на всичките четири
Участника.
22.3. Н астоящият Меморандум за разбирателство е с период на валидност
първоначално за 30 години от датата
на влизането му в сила, освен ако
тази клауза не е променена със
съгласието на участващите страни
чрез задействане на промяна съгласно секция 20. След изтичане
на този период меморандумът ще
бъде удължаван година за година на принципа на мълчаливото
съгласие, освен ако Участниците
не решат единод у ш но да не г о
удължават.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

22.4. О
 фициалният език, писмен и говорим, който ще бъде използван за
изпълнението на настоящия меморандум, е английски език.
22.5. Н астоящият меморандум се състои
от Въведение, 22 секции и 2 анекса.
Предходното представлява постигнатите
договорености меж ду Министерството на
отбраната на Република България. Министерството на отбраната на Република Хърватия,
Министерството на отбраната на Унгария и
Министерството на отбраната на Република
Словения.
АНЕКС А: ОСНОВЕН ПЛАН ПО ФАЗИ
1. Начална фаза Т: Влизане в сила на Меморандума за разбирателство.
2. Т + 3 месеца: Първа среща на Многонационалния изпълнителен борд (МИБ) за
приемане на бюджета на МППАСО за първата
година, решение за откриване на МППАСО,
стартиране на дейностите по разработване
на проект на Техническо споразумение и
Стандартни оперативни процедури в съответствие с т. 5.
3. Т + 4 месеца: Начало на подготовката
на инструктори в Щаба на силите на НАТО
за специални операции.
4. Т + 9 месеца: Втора среща на МИБ за
финализиране на подготовката по откриване
(включително определяне на личния състав
за попълване на позициите в структурата на
МППАСО) и дефиниране на Базова структура
Плюс в съответствие с т. 3.2.
5. Т + 12 месеца: Откриване на МППАСО.
АНЕКС Б: БАЗОВА СТРУКТУРА
ОБХВАТ
Б азовата структура ще осигури началния
етап на подготовка и учения, възможности
за теоретична подготовка, както и участие
в съвместни учения. Допълнителни блокове за подготовка ще бъдат определени
от Участниците чрез МИБ в съответствие
с т. 3.2 и отразени в последващата Базова
структура Плюс.
ОРГАНИЗАЦИЯ
Структурата на МППАСО е, както следва:
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Позиции в структурата на МППАСО:
(1) Д иректор на МППАСО (DIR) – от
Република Хърватия, той и офицер за
връзка (LO) с неговата страна.
(2) З аместник-директор на МПП АСО
(DEP DIR), той и офицер по операциите (OPS) – на ротационен принцип
между Република България, Унгария
и Република Словения, той и офицер
за връзка (LO) с неговата страна.
(3) О фицер за административна дейност
(ADMIN), той и офицер по криптиране
(CRYPTO) – от Република Хърватия.
(4) О фицер по безопасност на полетите
(FSO), той и офицер по стандартизация (STAN) – на ротационен принцип
между Република България, Унгария
и Република Словения, той и офицер
за връзка (LO) с неговата страна.
(5) О фицер по подготовката (TRNG), той
и офицер по планиране (PLANS) – на
ротационен принцип между Република
България, Унгария и Република Словения, той и офицер за връзка (LO)
с неговата страна.
(6) Б юджетен (BUD) и финансов контрольор (FIN) – от Република Хърватия,
с осигуряване на помощ от всяка
участваща страна.
(7) Ю ридически съветник (LEGAD) – от
Република Хърватия, с осигуряване
на помощ от всяка участваща страна.
(8) О фицер по логистика (LOG), той и
офицер по поддръжка на авиационната
техника – от Република Хърватия, в
Задар.
Информация за лицата за контакт, свързани
с осигуряването на националния принос, се
предоставя чрез националните офицери за
връзка (LO):
(1) Д иректор на МППАСО (DIR) – за
Република Хърватия.
(2) З аместник-директор на МПП АСО
(DEP DIR) – на ротационен принцип
между Република България, Унгария
и Република Словения.
(3) О фицер по безопасност на полетите
(FSO), той и офицер по стандартизация (STAN) – на ротационен принцип
между Република България, Унгария
и Република Словения.
(4) О фицер по подготовката (TRNG), той
и офицер по планиране (PLANS) – на
ротационен принцип между Република България, Унгария и Република
Словения.
Тези представители едновременно с това
изпълняват и задълженията си на определените им позиции в структурата на МППАСО.
В съответствие със секция 5 на настоящия
Меморандум за разбирателство с Техническото
споразумение ще бъдат въведени позиции за
усилване (AUGMENT). Допълнителна инфор-
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мация за функциите на тези позиции ще бъде
предоставена в Техническото споразумение.
Тези позиции са:
– Командващ офицер (ОС) – Директор на
МППАСО (DIR);
– Направляващ офицер (OD) – Позиция за
усилване (AUGMENT), съгласно Техническото
споразумение;
– Гру па за провеж дане на у чени я
(EXCON) – Позиция за усилване (AUGMENT),
съгласно Техническото споразумение;
– Инструктор по теоретическа подготовка
(ACADEMIC INSTR) – Позиция за усилване
(AUGMENT), съгласно Техническото споразумение;
– Инструктор по летателна подготовка
(F LIGH T INST R) – Пози ц и я за уси л ва не
(AUGMENT), съгласно Техническото споразумение;
– Летателни екипажи – Позиции за усилване (AUGMENT), съгласно Техническото
споразумение;
– Специални операции за въздушна и
сухопътна интеграция (SOALI) – Позиции за
усилване (AUGMENT), съгласно Техническото
споразумение.
ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Год и ш н и т е фи на нсови за д ъ л жен и я за
функционирането на Базовата структура е
разчетено да се определят, както следва:
– за Република България, Унгария и Република Словения: разходи за издръжка на
един офицер със звание майор/подполковник,
назначен на постоянна длъжност в структурата
на МППАСО;
– за Република Хърватия: разходи за издръжка на един офицер със звание подполковник/полковник, назначен на постоянни
длъжности в структурата на МППАСО и до 5
допълнителни длъжности, посочени в схемата
на организационната структура;
– за Република Хърватия: разходите, необходими за стартиране на Базовата структура;
– за всички Участници общите годишни
разходи за функциониране и издръжка на
МППАСО няма да надвишават 20 000 (двадесет хиляди) евро.
1435

КОМИСИЯ
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
(обн., ДВ, бр. 16 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 87
от 2017 г., бр. 14 от 2018 г., бр. 8 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 3:
„3. имат право на възстановяване на разходите за транспорт, направени във връзка с
участието им в заседанията на комисията.“
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§ 2. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия
финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г.
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение
№ 146 на КПНРО от 24.10.2017 г., с Решение
№ 14 на КПНРО от заседание, проведено на
6.02.2018 г., с Решение № 3 на КПНРО от заседание, проведено на 8.01.2019 г., и с Решение
№ 26 на КПНРО от заседание, проведено на
26.02.2019 г.“
Председател:
Огнян Симеонов
1464

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от
2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19
и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г., Решение
№ 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57
от 2018 г., и бр. 73 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „по реда“ се заменят със „съгласно“.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 11 думите „(основна група)“ се заменят с „(домати, краставици, корнишони и
патладжан)“.
2. Създава се нова т. 12:
„12. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (пипер);“.
3. Точка 13 се изменя така:
„13. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (картофи, лук и чесън);“.
4. Създава се нова т. 14:
„14. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);“.
5. Досегашните т. 12 и 14 стават съответно
т. 15 и 16.
§ 3. В чл. 19 ал. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 19а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „най-малко на“ се
добавя „1500 кг на млечна крава от застрашените от изчезване и комбинираните породи
съгласно приложение № 6 и най-малко на“,
като след „млечна крава“ се добавя „от останалите породи“, а думите „с изключение на
кравите от застрашените от изчезване породи
съгласно приложение № 6“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „5 и“ се заличават.
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§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 20, ал. 4 думите „В стопанството
на“ се заличават, след „трябва да са“ се добавя
„реализирали на пазара животни от същия
вид“, думите „регистрирани новородени телета, различни от заявените за подпомагане
животни“ се заличават, а „0,4 телета“ се заменят с „0,2 животни“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „В стопанството на“ се
заличават, след „трябва да са“ се добавя „реализирали на пазара животни от същия вид“,
думите „регистрирани новородени телета“ се
заличават, а „0,5 телета“ се заменят с „0,25
животни“.
2. В ал. 5 думите „5 и“ се заличават.
§ 7. В чл. 23, ал. 4 т. 1, 2 и 3 се изменят
така:
„1. за овца-майка и/или коза-майка от
млечните породи съгласно приложение № 7 да
са реализирали на пазара количества мляко
и/или млечни продукти в еквивалент мляко,
съответстващи най-малко на 70 кг или наймалко на 35 кг и 0,2 животни от един от двата
вида, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на
кандидатстване;
2. за овца-майка и/или коза-майка от породи, ползвани за месо, съгласно приложение
№ 7 да са реализирали на пазара животни от
един от двата вида, съответстващи най-малко
на 0,5 животни, за периода от 1 октомври
на предходната година до 30 септември на
годината на кандидатстване;
3. за овца-майка и/или коза-майка за допустимите животни от автохтонни породи
съгласно приложение № 7 да са реализирали
на пазара количества мляко и/или млечни
продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг или 0,2 животни от
един от двата вида, за периода от 1 октомври
на предходната година до 30 септември на
годината на кандидатстване.“
§ 8. В чл. 25, ал. 1, т. 2 след думата „писмено“ се добавя „лично или чрез упълномощено
с нотариално заверено пълномощно лице“.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „животно с нередност по
схемите“ се заменят с „неустановено животно“.
2. В ал. 4 думите „животни с нередност“
се заменят с „неустановени животни“.
§ 10. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 2 д у ми те „и се п редставя т в
срок от 5 до 30 октомври на годината на
кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на
кандидата – физическо лице, или адрес на
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управление на кандидата – юридическо лице
или едноличен търговец“ и изречение второ
се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българската агенция по безопасност на
храните предоставя на ДФЗ – РА до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална
извадка от следните списъци и регистри за
доказване на директните продажби във формат и по вид информация, посочени писмено
от ДФЗ – РА:
1. списък на одобрените предприятия за
търговия с храни от животински произход с
държави членки – Секция IX Млечни продукти;
2. списък на производители на първични
продукти, регистрирани в съответствие с чл. 1,
т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г.;
3. Група 19 – обекти за търговия на дребно,
осъществяващи дейност в съответствие с чл. 1,
т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ – РА до
31 октомври в годината на кандидатстване
списък на земеделските стопани, регистрирани
съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани и подали декларация
като производители на първични фуражи.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При превръщане на млякото от обем
ни в тегловни единици и при определяне на
млечния еквивалент за млечни продукти се
прилага методиката съгласно приложение
№ 8.“
5. Алинеи 7 и 8 се отменят.
§ 11. Създава се чл. 27б:
„Чл. 27б. (1) Реализацията на пазара на
животни по чл. 20, 21 и 23 се извършва при
спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране,
търговия, изнасяне или пускане на пазара на
животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност и се доказва със:
1. фактури, когато земеделските стопани
са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от
Закона за счетоводството, когато земеделските
стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица;
3. приемно-предавателни протоколи между
земеделския стопанин и кланица с реквизитите
по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството
за клане на ишлеме и фактури за услуга,
издадени от кланицата.
(2) Документите по ал. 1 не се изискват
при затворен цикъл на производство.
(3) При придвижване на животни на територията на страната, включително при
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затворен цикъл на производство, ДФЗ – РА
извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ „Ветис“, а при
търговия в ЕС и износ на живи животни
извършва проверка въз основа на копие
от сертификат за вътрешна търговия в ЕС
и/или за здравословно състояние при износ,
предоставен от кандидата.
(4) Документите по ал. 1 трябва да са с
дата на издаване в периода от 1 октомври
на предходната година до 30 септември на
годината на кандидатстване.
(5) Документите по ал. 1 могат да бъдат
предоставени от ДФЗ – РА за проверка от
Националната агенция за приходите.“
§ 12. Създава се чл. 27в:
„Чл. 27в. (1) Кандидатите по схемите по
чл. 19, 19а, 20, 21, 23 и 24 удостоверяват
реа л изи ра н и т е кол и чес т ва м л я ко и/и л и
млечни продукти в еквивалент мляко или
реализираните на пазара животни, като към
документите по чл. 27а, ал. 1 и чл. 27б, ал. 1
представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ДФЗ – РА.
(2) Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по повече от една схема
по чл. 19, 19а, 20, 21, 23 и 24, отбелязват в
декларацията по ал. 1 по коя схема е представен всеки документ.
(3) Кандидатите по чл. 20, 21 и 23 описват
документите по ал. 1, като към всеки документ
посочват номер на ветеринарномедицинското
свидетелство за придвижване на животни, за
което документът се отнася.
(4) Документите, декларациите и описът
по ал. 1 се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно
лице в периода от 5 до 31 октомври в годината
на кандидатстване в съответната областна
дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес
на кандидата – физическо лице, или адрес на
управление на кандидата – юридическо лице
или едноличен търговец.“
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „т. 2, 5 и 8“ се заменят
„т. 1, 2, 4 и 5“, „за първите 250“ се заменят
със „за първите 30“, „над 250-ото“ се заменят
с „над 30-ото“, а „1,25:1“ се заменят с „1,1:1“.
2. В ал. 3 думите „за първите 300“ се заменят със „за първите 100“, „за над 300-ото“
се заменят със „за над 100-ото“, а „1,25:1“ се
заменя с „1,1:1“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци“ се добавя
„(домати, краставици, корнишони и патладжан)“, а думите „домати, пипер, краставици,
корнишони, лук – кромид зрял, патладжан,
моркови, чесън (зрял), картофи“ се заменят с
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„домати, краставици, корнишони, патладжан,
пипер, лук, моркови, зеле, дини, пъпеши,
чесън, картофи“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „културите“ се заменя с „домати, краставици, корнишони и патладжан“;
б) в т. 2 думата „зеленчуци“ се заменя с „домати, краставици, корнишони и патладжан“;
в) в т. 4 думите „заявените за подпомагане
култури“ се заменят със „заявените за подпомагане домати, краставици, корнишони и
патладжан“.
3. В ал. 3 думите „със зеленчуци“ се заменят със „с домати, краставици, корнишони
и патладжан“.
§ 15. В чл. 30а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право на подпомагане по схемата за
обвързано подпомагане за пипер имат земеделски стопани на територията на цялата страна,
които стопанисват минимум 0,5 ха допустими
за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от
следните видове култури: пипер, домати, краставици, корнишони, лук, патладжан, моркови,
зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи, и/или
със зеленчуци – оранжерийно производство
(заедно или поотделно), от следните видове
култури: домати, пипер, краставици.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „изброените култури“ се
заменят с „пипер“;
б) в т. 2 думите „зеле, дини и/или пъпеши“
се заменят с „пипер“;
в) в т. 4 думите „заявените за подпомагане
култури“ се заменят със „заявения за подпомагане пипер“.
§ 16. Създават се чл. 30б и 30в:
„Чл. 30б. (1) Право на подпомагане по
схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) имат земеделски
стопани на територията на цялата страна,
които стопанисват минимум 0,5 ха допустими
за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от
следните видове култури: картофи, лук, чесън,
домати, краставици, корнишони, патладжан,
пипер, моркови, зеле, дини, пъпеши, и/или
със зеленчуци – оранжерийно производство
(заедно или поотделно), от следните видове
култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по
схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане,
когато:
1. са заети с картофи, лук и чесън и са с
минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се
отглеждат картофи, лук и чесън – полско
производство;
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3. отговарят на условията за подпомагане
по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. през годината на заявяване е получен
и реализиран на пазара добив от заявените
за подпомагане картофи, кромид лук и чесън
съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото
е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са
представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, получават завишено плащане
на площ за първите до 30 хектара, за които
имат право на подпомагане, и плащане с понисък размер за допустимите за подпомагане
площи над 30-ия ха. Съотношението между
двата размера на подпомагането е 1,5:1.
Чл. 30в. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци
(моркови, зеле, дини и пъпеши) имат земеделски стопани на територията на цялата страна,
които стопанисват минимум 0,5 ха допустими
за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно),
от следните видове култури: моркови, зеле,
дини, пъпеши, картофи, лук, чесън, домати,
краставици, корнишони, патладжан, пипер,
и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните
видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по
схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане,
когато:
1. са заети с моркови, зеле, дини и пъпеши
и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се
отглеждат моркови, зеле, дини и пъпеши – полско производство;
3. отговарят на условията за подпомагане
по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. през годината на заявяване е получен и
реализиран на пазара добив от заявените за
подпомагане моркови, зеле, дини и пъпеши
съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото
е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са
представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, получават завишено плащане
на площ за първите до 30 хектара, за които
имат право на подпомагане, и плащане с понисък размер за допустимите за подпомагане
площи над 30-ия ха. Съотношението между
двата размера на подпомагането е 1,5:1.“
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „кромид зрял“ се заличават, след думата „моркови“ се добавя „зеле,
дини, пъпеши“, а думата „(зрял)“ се заличава.
2. В ал. 3, т. 1 думите „културите по ал. 1“
се заменят с „домати, пипер и краставици – оранжерийно производство“.
§ 18. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Проверката на ДФЗ – РА за
спазване на условията за подпомагане по
смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 относно площите
по чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в и 31 включва и
съпоставка на съответствието на вида култура
с начина на трайно ползване на физическия
блок, в който попада културата.
(2) Министерството на земеделието, храните
и горите осъществява контрол на площите по
ал. 1 при извършване на теренни проверки на
физически блокове за актуализация на СИЗП.“
§ 19. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след числото „30а“ се добавя
„30б, 30в“.
2. В ал. 5 след числото „30а“ се добавя
„30б, 30в“.
§ 20. В чл. 33, ал. 1 думата „отглеждат“ се
заменя със „стопанисват“.
§ 21. В чл. 34 думите „т. 9 – 14“ се заменят
с „т. 9 – 16“.
§ 22. В чл. 37, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.)“ се заменят с „Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани“.
2. В т. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.
§ 23. В чл. 39, ал. 3, т. 2 след думата „писмено“ се добавя „лично или чрез упълномощено
с нотариално заверено пълномощно лице“.
§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва административни
проверки за спазването на чл. 60 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013 по един или няколко от
следните начини:“;
б) в т. 3 думите „земеделски производител“
се заменят със „земеделски стопанин“.
2. В ал. 2 думите „за изкуствено създаване
на условия“ се заменят с „по чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013“.
§ 25. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 думите „чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6“ се
заменят с „чл. 18, т. 1, 5 и 6“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „Контролиращо лице“ е лице съгласно
§ 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата
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на биологично производство, етикетиране
и контрол и за издаване на разрешение за
контролна дейност за спазване на правилата
на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите лица.“
3. Създават се нови т. 15, 16 и 17:
„15. „Реализация на пазара“ по чл. 20, 21
и 23 е продажба и придвижване на живи
животни от стопанството на един земеделски
стопанин към стопанството на друг земеделски
стопанин, продажба и придвижване на живи
животни за клане към регистрирана по чл. 12
от Закона за храните кланица, продажба и
придвижване на живи животни към държави
от ЕС или трети страни, клане на ишлеме,
придвижване на живи животни за клане в
кланица или кланичен пункт, регистрирани
на земеделския стопанин (затворен цикъл на
производство).
16. „Преработка на мляко на ишлеме“ е
производството на млечни продукти в млеко
преработвателно предприятие по поръчка на
земеделски стопанин от мляко, произведено
в стопанството му.
17. „Клане на ишлеме“ е клане на животни
от стопанството на земеделски стопанин в
кланица по негова поръчка.“
4. Създава се т. 18:
„18. „Затворен цикъл на производство“ е
преработката на мляко в млечни продукти и
клане на животни от стопанството на земеделския стопанин в регистрирано на същия
производител млекопреработвателно предприятие, кланица или кланичен пункт по чл. 12
от Закона за храните.“
§ 26. Приложение № 5 към чл. 29, 29а, 30,
30а, 31 и 32 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 31 и 32
Култури

Добив,
кг/ха

Зеленчукови култури – полско
производство:
Домати

19 000

Пипер

13 400

Краставици

20 750

Корнишони

19 000

Главесто зеле

17 460

Лук

12 450

Патладжан

18 980

Морков

12 430

Чесън

3 510

Картофи

19 900

Дини

24 870

Пъпеши

8 450
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Овощни култури и десертно Добив,
грозде (плодове):
кг/ха
Ябълки

11 914

Ягоди

4 980

Круши

5 922

Кайсии и зарзали

4 970

Праскови и нектарини

7 500

Сливи

6 246

Череши

4 700

Вишни

3 718

Малини

3 300

Десертно грозде

4 500

Оранжерийно производство – зеленчуци:

Минимален
добив,
кг/ха

Среден
добив,
кг/ха

Домати в оранжерии

72 000

170 000

Пипер в оранжерии

45 000

85 000

Краставици в оранжерии

81 000

250 000

“
§ 27. В приложение № 6 към чл. 19а, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието след думата „изчезване“ се добавя „и комбинирани“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. Млечен Симентал.“
§ 28. В приложение № 7 към чл. 23, ал. 4,
т. 1, 2 и 3 се правят следните допълнения:
1. В „Списък на млечните породи овце и
кози под селекционен контрол“ се създава т. 12:
„12. Тюринген Валд.“
2. В „Списък на породите овце и кози,
ползвани за месо, под селекционен контрол“
се създава т. 12:
„12. Мутон Вендеен.“
§ 29. В приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 27а, ал. 4“ се заменят с
„чл. 27а, ал. 5“.
2. В т. ІІ „Необходимо количество сурово
мляко в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт“:
а) в т. 1 „Краве и козе мляко“ се създават
букви „и“ и „к“:
„и) за 1 литър айрян = 0,55 кг мляко;
к) за 1 кг катък или цедено мляко = 3,4
кг мляко;“
б) в т. 2 „Овче мляко“ се създава буква „е“:
„е) за 1 кг катък = 3,2 кг мляко.“
Заключителни разпоредби
§ 30. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и
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55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.,
бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от
2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40
от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 17 и 42
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните схеми и мерки на Общата
селскостопанска политика (ОСП):
1. схема за единно п лащане на п лощ
(СЕПП);
2. схема за плащане за селскостопански
практики, които са благоприятни за климата
и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП);
3. схема за преразпределително плащане
(СПП);
4. схема за млади земеделски стопани
(МЗС);
5. схема за дребни земеделски стопани
(ДЗС);
6. схема за обвързано подпомагане за
млечни крави (СМлК);
7. схема за обвързано подпомагане за млечни
крави под селекционен контрол (ЕЖСК – мляко);
8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни)
(СМлК – пл);
9. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
10. схема за обвързано подпомагане за
месодайни крави под селекционен контрол
(ЕЖСК – месо);
11. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони
(10 – 49 животни) (ДПЖ – пл);
12. схема за обвързано подпомагане за
овце-майки и кози-майки под селекционен
контрол (ДПЖСК);
13. схема за обвързано подпомагане за
биволи (биволи);
14. схема за обвързано подпомагане за
плодове (основна група) (СП – основна);
15. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);
16. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (домати, краставици, корнишони
и патладжан) (СЗ – ДККП);
17. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (пипер) (СЗ – П);
18. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) (СЗ – КЛЧ);
19. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши)
(СЗ – МЗДП);
20. схема за обвързано подпомагане за
оранжерийни зеленчуци (СЗо);
21. схема за обвързано подпомагане за
протеинови култури (СПК);
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22. специално плащане за култура – памук
(Памук);
23. схема за преходна национална помощ
за земеделска земя на хектар (ПНДП);
24. схема за преходна национална помощ за
тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
25. схема за преходна национална помощ
за говеда, необвързана с производството
(ПНДЖ1);
26. схема за преходна национална помощ
за овце-майки и кози-майки, обвързана с
производството (ПНДЖ3);
27. мярка 10 „Агроекология и климат“
(Мярка 10);
28. м я рка 11 „Биолог и чно земеделие“
(Мярка 11);
29. мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“
и Рамковата директива за водите“ (Мярка 12);
30. м ярка 13 „Плащани я за райони с
природни или други специфични ограничения“ – подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински райони/(НР1) и подмярка
13.2. Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от значителни природни
ограничения/(НР2).“
2. В чл. 2, ал. 1 думите „ал. 1“ се заличават.
3. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 3:
аа) буква „д“ се отменя;
бб) в буква „ж“ думите „т. 20“ се заменят
с „т. 22“;
б) създава се т. 13:
„13. адрес на електронна поща на кандидата
за кореспонденция.“
4. В чл. 7:
а) в ал. 3, т. 2 думите „чл. 41, ал. 1“ се
заменят с „чл. 41, ал. 3“;
б) в ал. 6 след думите „да получи“ се
добавя „при поискване на хартиен или електронен носител“.
5. В чл. 9 ал. 3 се отменя.
6. В чл. 10:
а) в ал. 2 думата „три“ се заменя с „два“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Един екземпляр от разпечатаните и
подписани съгласно ал. 2 заявления се предоставя на кандидата или на упълномощеното
от него лице. Копието за кандидата може да
съдържа разпечатки на картите на заявените
за подпомагане земеделски парцели, когато
земеделският стопанин или упълномощеното
от него лице отбележат това изрично в заявлението. Втори екземпляр се предоставя на
ДФЗ – РА, като общинските служби по земеделие по чл. 9, ал. 1 са длъжни да предават
представеното на хартиен носител заявление
за подпомагане, подписано от кандидата и
подпечатано за кандидат – юридическо лице,
и придружаващите го документи на отдел
„Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) в областната дирекция
на ДФЗ (ОД на ДФЗ) в областта, в която се
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намира общинската служба. Предаването се
извършва в 3-дневен срок от подписването
и подпечатването за юридическо лице на
заявлението за подпомагане с попълване и
подписване на приемно-предавателен протокол.“
7. В чл. 10б:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „по чл. 1“ се добавя „по реда на
АПК“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Във всички останали случаи ДФЗ – РА,
публикува на интернет страницата си съобщение, с което информира кандидатите да
проверят в Системата за електронни услуги
за наличие на нова информация по администрирането на подадените от тях заявления
за подпомагане. Такова съобщение се поставя
и на видно място в съответната общинска
служба по земеделие, областна дирекция „Земеделие“ и областна дирекция на ДФЗ – РА.
Ако кандидатът е посочил адрес на електронна
поща по чл. 3, ал. 1, т. 13, информацията се
изпраща и на този адрес.“
8. В чл. 11:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 думата „нередности“ се заменя
с „несъответствия“;
бб) в т. 3 думата „нередности“ се заменя
с „несъответствия“;
б) в ал. 4 думите „и подпечатан за кандидат юридическо лице“ се заличават;
в) алинея 5 се отменя.
9. В чл. 13, ал. 2 думата „санкциите“ се
заменя с „намаленията“.
10. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „част от него“ се заменят
с „една или повече схеми от него с изключение на схемата за подпомагане на дребни
земеделски стопани“;
б) в ал. 2 в изречение първо думата „част“
се заменя с „една или повече схеми“, а изречение второ се заличава;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидат, който е оттеглил заявление
за подпомагане или една или повече схеми
от него, не може да ползва никакви права,
произтичащи от оттегленото заявление или от
оттеглената една или повече схеми от него.“;
г) в ал. 4 изречение трето се заличава;
д) алинея 6 се изменя така:
„(6) Кандидатът за подпомагане не може
да оттегли подаденото заявление или една
или повече схеми от него, когато:
1. е уведомен за установени в него застъпвания по отношение на парцелите с установени
застъпвания;
2. е уведомен, че е избран за проверка на
място по отношение на площите и/или животните, които са обект на проверка;
3. е проверен на място и е уведомен за
установени несъответствия по отношение
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на площите и/или животните, за които са
установени такива.“;
е) в ал. 8 думите „схемите за преходна национална помощ за говеда и тютюн и схемата
за дребни земеделски стопани“ се заменят със
„схемите за преходна национална помощ за
говеда и тютюн, схемата за дребни земеделски стопани и схемата за млади земеделски
стопани“;
ж) в ал. 9 думите „до 1 октомври на годината
на кандидатстване“ се заменят с „до момента
на извършване на плащането по съответната
схема, но не по-късно от 1 декември на годината на кандидатстване“.
11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Когато при извършване на кръстосани проверки Разплащателната агенция
установи застъпване (пресичане на границите)
на два или повече блока на земеделски стопанства, публикува данните за констатираните застъпвания в Системата за електронни
услуги и уведомление за публикацията на
електронната страница на Държавен фонд
„Земеделие“.
(2) Разплащателната агенци я използва
данните, предоставени от МЗХГ по реда на
чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП, при изясняване на
правото на ползване на площите, заявени от
повече от един земеделски стопанин.
(3) Когато за една и съща площ, за която е
установено застъпване, са предоставени данни
за регистрирани правни основания за ползване
на земеделски земи, доказващи правото на
ползване от двама или повече от кандидатите,
или когато за никой от кандидатите не са налични такива данни, Разплащателната агенция
им налага санкции съгласно чл. 19, 19а и 28
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на
Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и
контрол и условията за отказ или оттегляне
на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските
райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L
181 от 20.06.2014 г.).
(4) Когато само за един от кандидатите са
налични регистрирани данни по чл. 41, ал. 5
от ЗПЗП, доказващи правното основание за
ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция одобрява изплащането на
финансовото подпомагане на него за площите, за които е доказал правно основание за
ползване. За останалите застъпени площи Разплащателната агенция отказва изплащане на
финансово подпомагане на всички кандидати
и им налага санкции съгласно чл. 19, 19а и
28 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.“
12. Приложението се изменя така:
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„

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2019
Форма за физически лица

Дата на подаване

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

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

УРН

Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

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

Подпис/Дата
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2019
Форма за ЕТ/Юридически лица

Дата на подаване

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

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

УРН

ЕГН/ЛНЧ

Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
BIC
код

IBAN
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

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

Подпис/Дата
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УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Страница 1 / 8

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2019
Форма за Физически лица

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

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

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

Пол
Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

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

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

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

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

7.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II на Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на
площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние съгласно изискванията, заложени в европейското и
националното законодателство;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
7.7. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.8. НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
7.9. НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
8. Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
9. Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
10. Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХГ, БАБХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм, че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка
на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
11. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
12. Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
13. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи, съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, РА публикува данните от констатираните
застъпвания в системата за електронни услуги (СЕУ) и уведомление за публикацията на електронната страница на ДФЗ.
РА използва данните, предоставени от МЗХГ по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП при изясняване на принадлежността на площите,
заявени от повече от един земеделски стопанин;
14.

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

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

ДА

НЕ

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

Подпис

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

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

Обикновена поща

Карти на декларираните парцели
Желая да получа карти с местоположението на регистрираните в СРКЗПЗП блокове на земеделско
стопанство и земеделските парцели в него

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

Подпис/Дата

2

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

5

6

Заявен за ЕНП
7

Напояване
8

Площ (ха)
9

СЕПП
10

11

ПНДП

№

13

Подпис/Дата

12
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14

15

Н2000 (мярка 12)
16

Землище

2

№

1

5

Култура код

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

Подпис/Дата

7

Сорт

ВЕСТНИК

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

4

Номер на парцел от ИСАК

ДЪРЖАВЕН

3

Номер на БЗС от ИСАК

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2/НР2
17

46

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2019

Землище

1

Биологичен или в преход
за целите на ЗДП. СПосновна, СП-други, СЗДККП,, СЗ-П, СЗ-КЛЧ,СЗМЗДП, СЗо,

Схеми/Мерки за подпомагане
СП-основна, СП-други,
СЗ-ДККП,, СЗ-П, СЗКЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗо,,
СПК

Таблица на използваните парцели 2019
Агроекология и климат
(Мярка 10)

Данни за идентификация на парцела

Култура код

УИН: попълва се служебно

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 20

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

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

3
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ДЪРЖАВЕН

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

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

Специално плащане за култура – памук (Памук)

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

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини, пъпеши) – СЗ-МЗДП

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – СЗ-ДККП

Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)

Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)

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

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2019

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 20
С Т Р. 4 7

% ЕНП

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м)
Площ (л.м)
Площ (ха)

Синори (полски граници)

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

Полски горички (дървета в група)

Подпис/Дата

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

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

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

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

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.5
Площ (л.м)

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1
=Колона 2*0.3

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

ОБЩО:

2

1

ДЪРЖАВЕН

Угар

ЕНП (ха)

Подпис/Дата

1.5

10

Площ (л.м)
Площ (ха)

9
9

Площ (л.м)
Площ (л.м)

0.5

1
0.3

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

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

4

Декларирана площ на парцел
(ха)
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Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3

Наименование на културата / ЕНП

Декларирана площ (ха)

2

1

Код култура

УИН: попълва се служебно

48

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 20

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид
3

ПНДЖ 1
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Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата

2

Схема/Направление

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

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

2

3

ДЪРЖАВЕН

1

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2019

УИН: попълва се служебно

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2019

Подпис/Дата

2

Брой в регистъра, към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ (ПНДЖ1), необвързана с
производството 2019

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 20
С Т Р. 4 9

Порода

2

№

1

3

Ушна марка/ ЕИД
номер

Собствено
животно
6

Пол
7

8

Селекционен
контрол

9

10

4

5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Подпис/Дата

7

Деклариран брой
пчелни семейства
в пчелина

Подпис/Дата

8

Дата на
деклариране

13

Мярка 10
на площ

15

Мярка 11
10

Мярка 11 от ПРСР
2014-2020

14

ВЕСТНИК

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

3

№ в БАБХ

12

Подпис/Дата

11

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2019

5

Собственик/
наемател на ЖО

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията му
в БАБХ/

4

ДЪРЖАВЕН

ЕКАТТЕ

2

Предназначение
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50

№

Вид

1

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

Таблица за отглежданите животни 2019
ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

УИН: попълва се служебно

Биволи

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Мярка 10
на животинска
единица

С Т Р.
БРОЙ 20

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2019
Форма за ЕТ/Юридически лица

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

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (ЕТ/Юридическо лице)
Фирма

УРН

Тип на организацията

ЕИК по БУЛСТАТ

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

ЕГН/ЛНЧ
Пол
Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

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

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

Подпис/Дата

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 20
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Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) – СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни) –
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан)– СЗ-ДККП
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – СЗ-МЗДП
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на
площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние съгласно изискванията, заложени в европейското и
националното законодателство;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
7.7. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.8. НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

8.
9.
10.

11.
12.
13.

С Т Р. 5 3
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райони за периода 2014 – 2020 г.
7.9. НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХГ, БАБХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм, че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка
на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи, съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и
реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, РА публикува данните от констатираните застъпвания в
системата за електронни услуги (СЕУ) и уведомление за публикацията на електронната страница на ДФЗ.
РА използва данните, предоставени от МЗХГ по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП при изясняване на принадлежността на площите,
заявени от повече от един земеделски стопанин;;

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

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

Държавни или общински предприятия и техните подразделения

ДА

НЕ

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

Подпис/Дата

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

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

Обикновена поща

Карти на декларираните парцели
Желая да получа карти с местоположението на регистрираните в СРКЗПЗП блокове на земеделско
стопанство и земеделските парцели в него

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

Подпис/Дата

2

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

5

Биологичен или в
преход за целите на
ЗДП, СП-основна, СПдруги, СЗ-ДККП,, СЗ-П,
СЗ-КЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗо
6

Заявен за ЕНП
7

Напояване
8

Площ (ха)
9

10

СЕПП

№

11

Схеми/Мерки за подпомагане

Подпис/Дата

12
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13

14

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)
15

Н2000 (мярка 12)
16

Землище

2

1

4

Номер на парцел от ИСАК
5

Култура код

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

Подпис/Дата

7

Сорт

ВЕСТНИК

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

3

Номер на БЗС от ИСАК

ДЪРЖАВЕН

№

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2 /НР2
17

54

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2019

Землище

1

ПНДП

Таблица на използваните парцели 2019
СП-основна, СП-други,
СЗ-ДККП,, СЗ-П, СЗКЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗо,
СПК

Данни за идентификация на парцела

Култура код

УИН: попълва се служебно

Агроекология и климат
(Мярка 10)

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 20

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

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

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

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

3
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ДЪРЖАВЕН

Специално плащане за култура – памук (Памук)

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

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини, пъпеши) – СЗ-МЗДП

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – СЗ-ДККП

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (други)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна)

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

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2019

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 20
С Т Р. 5 5

% ЕНП

Площ (л.м)
Площ (ха)

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

Полски горички (дървета в група)

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

Подпис/Дата

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

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

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

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

ОБЩО:

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м)

Синори (полски граници)

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.5
Площ (л.м)

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1
=Колона 2*0.3

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

2

1

ДЪРЖАВЕН

Угар

ЕНП (ха)

Подпис/Дата

1.5

10

Площ (л.м)
Площ (ха)

9
9

Площ (л.м)
Площ (л.м)

0.5

1
0.3

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

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

4

Декларирана площ на парцел
(ха)
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Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3

Наименование на културата / ЕНП

Декларирана
площ (ха)

2

1

Код култура

УИН: попълва се служебно

56

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 20

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид
3

ПНДЖ 1

Страница 7 / 8

Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата

2

Схема/Направление

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

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

2

3

ДЪРЖАВЕН

1

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2019

УИН: попълва се служебно

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2019

Подпис/Дата

2

Брой в регистъра, към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ (ПНДЖ1), необвързана с
производството 2019

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 20
С Т Р. 5 7

2

№

1

3

Порода

ЕКАТТЕ

2

Ушна марка/ ЕИД
номер
3

Собствено
животно
6

Пол
7

8

Селекционен
контрол

9

10

6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Подпис/Дата

7

Деклариран брой
пчелни семейства
в пчелина

Подпис/Дата

8

Дата на
деклариране

Мярка 10
на площ

15

Мярка 11
9

Мярка 11 от ПРСР
2014-2020

14

ВЕСТНИК

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

5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ

13

ДЪРЖАВЕН

4

№ в БАБХ

12

Подпис/Дата

11

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2019

5

Собственик/
наемател на ЖО

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията му
в БАБХ/

4

Предназначение
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58

№

Вид

1

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

Таблица за отглежданите животни 2019
ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

УИН: попълва се служебно

Биволи

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Мярка 10
на животинска
единица

С Т Р.
БРОЙ 20

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане УРН:

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

С Т Р. 5 9
Страница 1 / 1

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

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

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

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

Площ (ха)

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

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

Подпис/Дата

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

Подпис/Дата

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане УРН:

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

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

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

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

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура коноп 2019
Парцел №

Площ (ха)

Използван сорт
семена

Използвано количество
семена кг/ха

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

Декларирам, че използваните от мен сортове семена са със съдържание под 0,2 тегловни
процента тетрахидроканабинол и са сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на
Съвета.
Подпис/Дата

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

Подпис/Дата
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2

1

3

Номер на БЗС от ИСАК
4

Номер на парцел от ИСАК
5

Култура код

7

Сорт памук

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

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

Дата/Подпис

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

6

Площ (ха)

ДЪРЖАВЕН

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

Землище

№

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура памук 2019

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

Данни за парцели, засети с култура памук

Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

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

Данни за кандидата

УРН

УИН: попълва се служебно

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

Заявление за подпомагане УРН:

БРОЙ 20
С Т Р. 6 1

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2019
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни

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

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

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

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на агроекологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 10 „Агроекология и климат”.
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 10
„Агроекология и климат” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
6. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
7. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за
получаване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
8. Не съм заявил за подпомагане площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000 с
влезли в сила заповеди.
9. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия”.
10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство”.
11. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
12. Запознат съм, че мога да поискам прекратяване на поет агроекологичен ангажимент, като подам заявление за доброволен
отказ по образец, съгласно чл. 23, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. и възстановя всички
получени до момента агроекологични плащания съгласно чл. 18, ал. 4 от същата наредба.
13. Запознат съм, че годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент
по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
14. Запознат съм, че финансовата помощ за календарната година на констатацията и за следващата може да бъде отказана,
когато:
14.1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50
% от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
14.2. се установи, че бенефициентът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради небрежност
е пропуснал да предостави необходимата информация;
15. Запознат съм, че приемът на заявления за подпомагане се извършва в съответствие със заповедта на Министъра на
земеделието, храните и горите по чл.4, ал.5 от Наредба №5 от 2009 г.
16. Запознат съм, че в срок, определен в заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните паркове въвеждат данни в електронната система
по чл. 54 от Наредба №7 от 24.02.2015 г. за извършените през текущата година проверки.
17. Запознат съм, че данните въведени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и
дирекциите на националните паркове се визуализират и са достъпни в Системата за електронни услуги на ДФЗ – РА
(https://seu.dfz.bg ).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за
селското стопанство”:
1. Копие от фактура за съответната година на подаване на заявлението за плащане за площите заети от едногодишни
земеделски култури или новосъздадени трайни насаждения, с която се удостоверява, че посевният и/или посадъчният
материал за заявения местен сорт, застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да
сортоподдържа съответния сорт. (документът не се изисква ако кандидатът е лице, което извършва
сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична ерозия, определен от ИАСАС, както и в случай че
кандидатът е заявил само вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури).

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Специфични документи по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на
естествено опрашване“:
1. Предоставям нотариално заверен документ, в който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да
получава подпомагане за всички заявени пчелни семейства (в случай на съсобственост на заявени за подпомагане пчелни
семейства).
2. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
2.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
2.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
2.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
3. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава друго
лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде осъществено до
края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се представя най-късно с
подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” 2019
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства

Заявени за подпомагане направления:
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Биологично животновъдство

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

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

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

1. Запознат съм с изискването да извършвам биологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на
5 последователни години от първата година на поемане на ангажимента.
2. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
2.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
2.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото
лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
2.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
3. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по
чл. 45, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за
издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите лица.
4. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски
парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”.
5. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в
преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично пчеларство”:
1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под
минималния изискван брой от 20 пчелни семейства.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното
производство.
3. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в
ДФЗ-РА анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата година.
4. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
4.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
4.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото
лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
4.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
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прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по
чл. 45, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за
издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите лица.
6. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички пчелни
семейства в стопанството ми.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично пчеларство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата
на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото лице по т. 1
(краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено заявление за
подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата година от
първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично
обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина.
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
5. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

1. Запознат съм с изискването да не намалявам размерът на площите и животинските единици (ЖЕ), за които съм поел петгодишно
задължение, под минималния изискван размер от 0,5 ха и 1 ЖЕ.
2. Запознат съм с изискването, че се подпомагат само животните в основното стадо (млечни крави - майки, месодайни крави –
майки, млечни биволици – майки, месодайни биволици - майки, овце - майки, кози - майки).
3. Запознат съм с изискването да отглеждам всички животни от заявения вид в стопанството по метода на биологичното
производство.
4. Запознат съм с изискването, че при промяна на животните в стопанството ми от съответния вид, с който кандидатствам за
подпомагане или при увеличаване на броя им следва да сключа анекс към договора с контролиращото лице.
5. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в ДФЗ-РА
анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на животните от заявения вид в стопанството през текущата година.
6. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в преход към
биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
7. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
7.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
7.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото лице и
третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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или
7.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
8. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по чл. 45, ал. 1 от
НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на
разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален
надзор върху контролиращите лица.
9. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички животни от заявения вид в
стопанството ми.
10. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично животновъдство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените животински продукти с
правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина.
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
5. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

УИН

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

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

Мобилен

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

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

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

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон

Мобилен

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

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

Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /

Декларирам:
1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно Регламент (ЕО) № 1303/2013 г., както следва:
„нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с
прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ
в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица
нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
2. Запознат/а съм с определението за съмнение за измама, Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от
8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013г., както следва:
„съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на административно или съдебно
производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, поспециално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на
член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности
3. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, както следва :
„измама” е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
3.1. Използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба или незаконно присвояване от общия бюджет на Европейските общности или от
бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
3.2. Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в
предходната подточка;
`
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Декларация за запознаване с определенията за нередност

3.3. Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

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

______________________________________________________
дата/подпис

`
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София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата _______________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________
___________________________________________________________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и съгласно
разпоредбите на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на
площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:________________

1

Декларатор: ____________________
(подпис)

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

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

Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и съгласно
разпоредбите на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на
площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679.
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С Т Р. 7 9
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за
подпомагане по директни плащания за кампания 2019
Данни за заявлението
УРН

УИН

Бенефициент

ЕГН/БУЛСТАТ

Дата на обработка

Кампания

Вх. регистрация

Данни за стартирана предварителна проверка
Потребител, стартирал проверката
Последно стартиране
Статус

Информация спрямо декларирани данни за ЗДП
Изисквания за диверсификация
Прилага се изключение от изискванията за
диверсификация
Спазени са изискванията за диверсификация
Спазен е дяла на основната култура (до 75%)
Спазен е дяла на основна + втора култура (до 95%)
Спазен е дяла на основната култура от оставащата ОЗ
(до 75%)

75% * площ ОЗ=????
95% * площ ОЗ=????
75% * (площ ОЗ-площ
основна култура)

Да
Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Изисквания за Екологично насочени площи (ЕНП)
За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП
Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи
До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още

Съобщение относно изискванията за диверсификация и ЕНП

Подпис/Дата

ха
%
ха
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Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Изисквания за Екологично чувствителни постоянно затревени площи (ПЗП)
Обща площ, която попада в екологично чувствителни ПЗП
Обща площ с култура ПЗП, която попада в екологично чувствителни ПЗП
Обща площ с култура, различна от ПЗП, която попада в екологично чувствителни ПЗП
Обща площ с култура, различна от ПЗП, в сравнение с предходна кампания

ха
ха
ха
ха

Съобщение относно изискванията за екологично чувствителни ПЗП
Тук излиза съобщението за екологично чувствителни ПЗП ................................

Дeкларации относно запознаването на кандидатите с резултатите от извършените
автоматични проверки на въведенните данни по ЗДП при подаване на заявление за
подпомагане
1. Декларирам, че съм запознат с резултатите от извършените автоматични проверки във връзка с
наличните към момента грешки и предупреждения относно въведените от мен данни по ЗДП в
заявление за подпомагане по директни плащания за кампания 2019;
2. Запознат съм, че автоматичните проверки се извършват въз основа наличните към момента на
извършването им данни по ЗДП и не представляват административни проверки по смисъл на чл. 37
от ЗПЗП.
Подпис/Дата:

Подпис/Дата
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Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р. 8 1

УИН: попълва се служебно
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Резултати от автоматични проверки на въведените данни в заявление за
подпомагане по директни плащания кампания 2019
Данни за заявлението
УРН

УИН

Бенефициент

ЕГН/БУЛСТАТ

Дата на обработка

Кампания

Вх. регистрация

Данни за стартирана проверка
Потребител, стартирал проверката
Последно стартиране
Брой открити несъответствия

Статус

Грешки:
Вид грешка:

Не сте декларирали всички площи, за които имате правно основание за
ползване

Брой единици:
Детайли:

Предупреждения:
Вид грешка:

Не сте декларирали всички площи, за които имате правно основание за
ползване

Брой единици:
Детайли:

Дeкларации относно запознаването на кандидатите с резултатите от извършените
автоматични проверки при подаване на заявление за подпомагане
1. Декларирам, че съм запознат с резултатите от извършените автоматични проверки във връзка с
наличните към момента грешки и предупреждения относно въведените от мен данни в заявление за
подпомагане по директни плащания за кампания 2019;
2. Запознат съм, че автоматичните проверки се извършват въз основа наличните към момента на
извършването им данни и не представляват административни проверки по смисъл на чл. 37 от ЗПЗП.
Подпис/Дата:

Подпис/Дата
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Важно: С цел разширяване на възможностите за информиране на кандидатите за извършените плащания,
и друга важна информация, свързана със заявленията им за подпомагане, както и с предоставяне на
възможност за очертаване на площите за подпомагане онлайн, е създадена нова Система за електронни
услуги (СЕУ), която ще замени досегашната Система за индивидуална справка.
Системата за електронни услуги (СЕУ) се намира на следния линк: seu.dfz.bg.
Необходимо е да се регистрирате на горепосочения линк, а потвърждаването на регистрацията Ви ще се
извършва единствено в Областните дирекции на ДФЗ, където е необходимо да се явите лично, за да бъде
завършен процеса на идентификация и регистрация в СЕУ.
Информираме Ви, че от 01.12.2018 г. в Системата за индивидуална справка на електронната страница на
ДФЗ данните не се обновяват.След тази дата, информацията, свързана с подаденото от Вас заявление за
подпомагане ще бъде достъпна само след регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ,
на адрес: seu.dfz.bg.
За да бъде одобрена заявката Ви за регистрация, следва да се явите лично в ОД на ДФЗ за идентификация
и завършване на процедурата по регистрация.

Подпис/Дата

Ушна марка
/паспорт/ ЕИД номер

Вид

Запис в род. Книга

За месо

Собственик/наемате
л ЖО

Собственик/наемате
л на ЖО

Дата на раждане

1

За едно животно може да е отбелязана САМО една
схема

2

3

Стопанството отговаря
на условията за схемата

Плащания за Мярка 10 и
Мярка 11

Брой допустими животни

“

1635

ВЕСТНИК

Министър:
Румен Порожанов

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ и се прилага за кампания по директни плащания 2019 г.

Номер на ЖО:

Чл. 18, ал. 6

Таблица на отглежданите животни

ПНДЖ 3

Биволи

СМлК

Говеда

Порода

4

СМлК (пл)

3

СМКЮ

2

Собственик на
животното

Име на схема

ЕЖСК (мляко)

1

Пол

ПНДЖ 1

ЕЖСК (месо)

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

ДПЖ (пл)

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата

ДПЖСК

Вид

За мляко

Брой допустими животни по схеми

Биволи

Таблица за животните, за кандидатстване по схеми
за подпомагане, необвързани с производството

Мярка 10 на ЖЕ

Данни от БАБХ за принтиране:

Мярка 10 на площ

ДЪРЖАВЕН

Мярка 11
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 7
от 4 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Спортен масажист“

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

вание и отменя Наредба № 87 от 2013 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Спортен масажист“ (ДВ, бр. 72 от 2013 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 813060
„Спортен масажист“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално направление 813 „Спорт“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 813060 „Спортен масажист“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалността 8130601 „Спортен масаж“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
813060 „Спортен масажист“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, навършили 16 години, които
към влизане в сила на тази наредба се обучават
за придобиване на професионална квалификация по професията, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образо-

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придоби
ване на квалификация по професията „Спортен
масажист“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813060

Спортен масажист

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

8130601

Четвърта

Спортен масаж

Ниво на квалификация
според Европейската
квалификационна рамка (ЕКР) – 5

Ниво на квалификация
според Национа лната
квалификационна рамка (НКР) – 5

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Спортен
масажист“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието
и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.;
посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години,
са завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Спортен масажист“ или по част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за
условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
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2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Спортният масажист може да работи в спортни
и фитнес клубове, спортни федерации и национални спортни организации, които осъществяват
тренировъчна, състезателна и организационноадминистративна дейност по един или няколко
вида спорт и туристически дейности, развиват и
популяризират физическото възпитание, спорта и
туризма. Могат да работят и във фирми, предлагащи спортни и туристически услуги, на кораби
за круизен туризъм, където има условия за провеждане на спортни активности, в хотели, както
и на други подходящи места, които се занимават
с организиране на различни видове спортни
дейности. Той участва при планирането, организирането и извършването на възложените му от
работодателя професионални трудови дейности.
Спортният масажист изпълнява задълженията
си като част от професионалния екип съгласно
изискванията на спортната организация или
фирмата, в която работи. Трудовите дейности,
които извършва спортният масажист, са: проучване и анализиране на информацията, свързана с
предпочитанията, психо-физическите особености
и здравословното състояние на спортуващите
кандидати за включване в масажни програми;
разработване на концепции за структурата и
насочеността на масажната програма – в зависимост от предпочитанията на клиентите,
климатичните условия, особеностите и обекта
на спортния масаж; предлагане на концепцията
за утвърждаване от ръководството, медицински
лица, треньори, инструктори и др.; изготвяне
на методична програма за структурата и насочеността на масажните процедури съобразно
приетата концепция; адекватно прилагане на
техниките на спортния масаж за отделните
части на човешкото тяло; изпълняване на разновидностите на спортния масаж при спазване
изискванията за показания и противопоказания;
комбиниране на различни масажни методи за
подобряване на психо-физическото състояние на
спортуващите; съобразяване на изпълнението
на масажа с възрастта, пола, соматотипа, вида
спорт и спортния стаж; запознаване с техничес
ките характеристики и параметри на уредите
и другите технически средства, необходими за
провеждането на различните масажни процедури;
подбиране и прилагане на подходящи намазващи
средства, уреди и апарати за спортен масаж;
запознаване на клиентите с характеристиките
и параметрите на използваните при спортния
масаж уреди, когато е необходимо; следене на
функционалното състояние на масажирания;
извършване на окончателна преценка за методиката на провежданата процедура съобразно
индивидуалните възрастови и психо-физически
особености на масажирания; вземане на решение
за корекция изпълнението на масажната процедура при необходимост; изготвяне на програми за
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провеждане на спортен масаж след тренировъчно или състезателно натоварване при спазване
препоръките на ръководството и осигуряване на
оптимални условия за почивка на спортуващия;
изпълняване на предписанията на медицинските
лица за режима на възстановяване след травми
или заболяване; анализиране на постигнатите
резултати в отделните масажни процедури или
на определен етап от подготовката и уведомяване
на ръководството за тях; изготвяне на писмени
отчети и доклад за проведената дейност съоб
разно указанията на работодателя; проверка на
санитарно-хигиенните условия на масажните
помещения и съответствието им към изискванията на действащите в Република България
стандарти и правила; участие в изготвянето на
информационни и рекламни материали; запознаване на желаещите с възможностите на спортния
масаж за въздействие върху психосоматичното им
състояние при тренировъчна и спортно-състезателна дейност; осъществяване на професионален
контакт с клиентите, колегите и ръководството;
други определени от работодателя дейности.
Спецификата на дейността и условията на
труд изискват от спортния масажист да бъде
дисциплиниран, лоялен, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо и психическо
натоварване, отговорен, с нагласа за точно изпълнение на инструкции и указания, да използва
съвременна специализирана литература и информационни технологии. Спортният масажист
трябва да умее да работи в екип, да притежава
добри комуникативни умения и умения да решава
конфликти. При необходимост трябва да умее да
оказва първа помощ и да използва средствата за
гасене на пожари.
Работното време е нормирано, но поради
спецификата на дейността се налага работа в
почивни и празнични дни или с удължено работно време, като трудът и възнаграждението се
регламентират съобразно действащото в страната
трудово законодателство.
Спортният масажист изпълнява задълженията,
които произтичат от изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и на
здравните изисквания към обектите с обществено
предназначение по смисъла на § 1, т. 9, букви „б“,
„в“, „г“, „е“, „л“, „о“ и „п“ от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето, както и на
вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Преди да пристъпи към изпълнение на професионалните си задължения, спортният масажист
преминава основен инструктаж по здравословни
и безопасни условия на труд и по опазване на
околната среда, за оказване на първа помощ, за
противопожарна безопасност и борба с пожари,
лична безопасност и обществени отговорности.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията „Спортен
масажист“, могат да продължат обучението си
по друга професия от професионално направление „Спорт“.
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При продължаващото професионално обучение
се организира обучение за усвояване на единиците
резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика; посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията „Спортен масажист“, може да постъпва на работа на
длъжност 5169-3009 „Масажист“ от единична
група 5169 „Друг обслужващ персонал“ на НКПД,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
Обща професионална подготовка
• Е
 РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Р У (Резултат от учене) 1.1. Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Предприемачество
Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 2.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 2.3. Участва в разработването на бизнес план
• ЕРУ 3. Икономика
Р У 3.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 3.2. Познава основните характеристики на дейността в стопанската/спортната
организация
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Отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 4. Организация на труда
РУ 4.1. Организира работния процес
Р У 4.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
• ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
• Е РУ 6. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Комуникира чрез ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
Р У 6.4. Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
Р У 6.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
• ЕРУ 7. Спортна култура
Р У 7.1. Познава същността на спорта и
ползите от него
Р У 7.2. Познава организационната система
на спорта
Р У 7.3. Формира (развива) физически качества у обучаваните по спорт лица
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 8. Класически (ръчен) спортен масаж
Р У 8.1. Извършва предварителен масаж
РУ 8.2. Извършва тренировъчен масаж
РУ 8.3. Извършва възстановителен масаж
Р У 8.4. Извършва масаж за редуциране на
риска от травми на опорно-двигателния
апарат
• ЕРУ 9. Апаратен спортен масаж
РУ 9.1. Извършва вибрационен масаж
РУ 9.2. Извършва пневмо- (вакуум) масаж
РУ 9.3. Извършва баромасаж
РУ 9.4. Извършва светлинен масаж
Р У 9.5. Извършва водни процедури (хидромасаж)
Р У 9.6. Инструктира относно употребата
на сауна и/или парна баня
3.2. Описание на ЕРУ

Обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на еди
ницата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на про
фесията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 1.1:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Знания

• П
 ознава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и без
опасни условия на труд
• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната
професионална квалификация

5
5
Спортен масажист
5
5
Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
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• П
 ознава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Умения

• К
 онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• О рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
• И звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите
дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови
дейности
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

• У
 частва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия
на работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на
рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните
трудови дейности

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда

Знания

• П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната
трудова дейност
• Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти

Умения

• О
 рганизира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти
и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

•
•
•
•

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• П
 ознава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
• Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна
безопасност
• О бяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
• О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• И
 зползва терминологията за описване на аварийните ситуации
• С ъздава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките за
пожарна и аварийна безопасност
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• О казва първа помощ на пострадали при авария
• И зброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни
ситуации
• О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• О
 рганизира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
• А ктуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

 ритежава екологично съзнание за опазване на околната среда
П
А нализира причините за екологично замърсяване
Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
С леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната среда
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретични знания за:
• х игиенните норми
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• И збира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на еди
ницата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на про
фесията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 2.1:
Знания

Предприемачество
5
5
Спортен масажист

5
5
Познава основите на предприемачеството
• З нае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
Умения
• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата
Компетентности
• Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности
Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение
Знания
• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение
Умения
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности
• Предлага решения за повишаване ефективността на дейността
Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания
• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху
дейността на фирмата
Умения
• А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
Компетентности
• С амостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано задание
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията
на предварително дефинираното задание
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ЕРУ 3
Наименование на еди Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про Спортен масажист
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

Умения

• И нформира се за успешни практически примери за управление на бизнес

Компетентности

• С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран
в бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Познава основните характеристики на дейността в стопанската/спортната
организация

Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
• Познава същността на елементите на маркетинговия микс – продукт (услуга), цена, дистрибуция, промоция
• Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния
микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите,
връзки с обществеността

Умения

• О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
• Разработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане на максимални финансови резултати съобразно качествения и количествения
капацитет
• И зготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна
представа у целевата група към предлаганите продукти (стоки и/или услуги)

Компетентности

• С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на стопанската/спортната организация

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
З апознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
З нае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Изготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип целева група
Средство 3:
• И зготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рекламоносител
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя,
кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни за контакт с
рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата и нейните предимства
пред конкурентните
За средство 3:
• И зготвената обява за свободна работна позиция е пълна и целесъобразна –
включва изискванията за заемане на длъжността, работното време, трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са задълженията и отговорностите; определените критерии за подбор са съобразени
с нуждите на работодателя
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Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на еди Организация на труда
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про Спортен масажист
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 ланира работния процес
• С ъставя график на работните задачи
• С пазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

• Е
 фективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работните процеси

Резултат от учене 4.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

• П
 ознава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за изпълнение на видовете трудови дейности
• Познава начините за организация на трудовите дейности в работния процес

Умения

• О
 рганизира дейностите в работния процес
• С пазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

• Е
 фективно разпределя и планира дейностите в работния процес
• О тговорен е за създаване и поддържане на етична работна среда

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанската организация
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с работния процес
основните нормативни актове, свързани с професията

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния
процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейности
те в работния процес
ЕРУ 5
Наименование на еди Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про Спортен масажист
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• З
 нае ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала на предприятието

Компетентности

• О
 съществява ефективна комуникация с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•
•

 ознава етичните норми на комуникацията
П
Познава правилата за вербална и невербална комуникация
Познава ефективното поведение при конфликти
З нае правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
Познава средства за водене на делова комуникация

Умения

•
•
•
•

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
Решава конфликтни ситуации
В оди делова комуникация – писмена и устна
И звлича необходимата информация за удовлетворяване на изискванията
на клиентите

Компетентности

• П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
• Провежда компетентен разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване
на услуги; разбира и уважава техните изисквания, защитава интересите
на организацията
• Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

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

Компетентности

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални и други теми, както и да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване: • Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
Условия за провеждане • Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация
ЕРУ 6
Наименование на еди Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про Спортен масажист
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ
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Знания

• И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
• О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността є
• О бяснява същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
• З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
• З нае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
• И зползва уебканали (RSS и други) за получаване на информация
• С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
• И зползва облачни услуги за съхранение на информация
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• С
 вободно владее ИКТ при обработването на информация, свързана с професионалната му дейност

Резултат от учене 6.2:

Комуникира чрез ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С вободно владее ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

• С ъздава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)
• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на
шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• С
 ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
• И зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет
страници и/или блогове

Компетентности

• С вободно владее ИКТ при създаването на електронно съдържание

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О бяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
• О бяснява употребата на електронен подпис
 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
• И зползва електронен подпис за авторизация
• О бменя знания и опит в онлайн общности
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Резултат от учене 6.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

•
•
•
•

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• А ктивира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• С
 пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
• Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система
и друг софтуер
• Проучва възможности за актуализиране на уменията си за работа с ИКТ

Умения

• И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
• Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ

 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
П
З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
З нае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот
и околната среда

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане • Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
• П
 ерсонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: • П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 7
Наименование на еди Спортна култура
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про Спортен масажист
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Познава същността на спорта и ползите от него
• Познава ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални,
културни и възстановителни функции
• З нае историята на физическото възпитание и спорта
• Познава олимпийските принципи и идеали
• З нае рисковете от употребата на допинг в спорта
Умения
• О сигурява спазването на принципите на феърплей в спорта
• Разпознава признаците при употребата на допинг и предприема необходимите мерки
Компетентности
• Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със
спорт
• О рганизира и участва в дискусии по темата
Резултат от учене 7.2: Познава организационната система на спорта
Знания
• Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно
ниво и функциите на различните институции – общини, министерства,
спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети
• Познава нормативната уредба, свързана с физическото възпитание и спорта – закони, стратегии и наредби, които имат отношение към професи
оналната му дейност
• Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното
време
• Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и спорт
за лица с увреждания)
• Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески
спорт, елитен спорт)
Умения
• И дентифицира мястото на спортна организация в системата на спорта и
възможните механизми и източници на финансиране
• Н амира подходящите за практикуване на определен вид спорт спортни
клубове и/или обекти в съответните национални регистри
Компетентности
• Консултира заинтересованите лица за възможностите за практикуване на
спорт съобразно техните индивидуални нужди и желания
Резултат от учене 7.3: • Ф ормира (развива) физически качества у обучаваните по спорт лица
Знания
• Познава теорията и методиката на спортната тренировка
• Познава анатомията и биомеханиката на човека
• Познава физиологията и биохимията на човека
• Познава принципите на рационалното хранене
• Познава особеностите на преподаване при различните възрастови групи
• Познава особеностите на спортния травматизъм
Умения
• Прилага методи и средства за развиване на сила
• Прилага методи и средства за развиване на издръжливост
• Прилага методи и средства за развиване на бързина
• Прилага методи и средства за развиване на гъвкавост
• Прилага методи и средства за развиване на ловкост
• Прилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт
Компетентности
• С амостоятелно може да формира и развива у обучаваните най-целесъ
образните за вида спорт физически качества
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира професионални знания от областта на спорта
Специфична подготовка за всички специалности
ЕРУ 8
Наименование на еди
ницата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на про
фесията:

Класически (ръчен) спортен масаж
5
5
Спортен масажист

БРОЙ 20
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 8.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 8.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 8.3:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 8.4:
Знания

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

5
5
Извършва предварителен масаж
• З нае целите и задачите на предварителния масаж
• З нае методиката на предварителния масаж
• И зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение в предварителния масаж
• О бяснява физиологичното въздействие на предварителния масаж върху
организма
• О бяснява приложението на намазващи средства (масажни масла, кремове,
емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на предварителен масаж
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин поглаждане
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин изстискване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин разтриване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин размачкване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин вибрации
• С пособен е самостоятелно да извършва ефективни предварителни масажи на
всички части на тялото, като не застрашава здравето на масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
Извършва тренировъчен масаж
• З нае целите и задачите на тренировъчния масаж
• З нае методиката на тренировъчния масаж
• И зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение в тренировъчния масаж
• О бяснява физиологичното въздействие на тренировъчния масаж върху
организма
• О бяснява приложението на намазващи средства (масажни масла, кремове,
емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на тренировъчен масаж
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин поглаждане
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин изстискване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин разтриване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин размачкване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин вибрации
• С пособен е самостоятелно да извършва ефективни тренировъчни масажи на
всички части на тялото, като не застрашава здравето на масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
Извършва възстановителен масаж
• З нае целите и задачите на възстановителния масаж
• З нае методиката на възстановителния масаж
• И зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение във възстановителния масаж
• О бяснява физиологичното въздействие на възстановителния масаж върху
организма
• О бяснява приложението на намазващи средства (масажни масла, кремове,
емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на възстановителен масаж
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин поглаждане
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин изстискване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин разтриване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин размачкване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин вибрации
• С
 пособен е самостоятелно да извършва ефективни възстановителни масажи
на всички части на тялото, като не застрашава здравето на масажираното
лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
Извършва масаж за редуциране на риска от травми на опорно-двигателния
апарат
• З нае целите и задачите на масажа за редуциране на риска от травми на
опорно-двигателния апарат
• З нае методиката на масажа за редуциране на риска от травми на опорнодвигателния апарат
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• И
 зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение в масажа
за редуциране на риска от травми на опорно-двигателния апарат
• О бяснява физиологичното въздействие на масажа за редуциране на риска
от травми на опорно-двигателния апарат върху организма
• О бяснява приложението на различни групи намазващи средства (масажни
масла, кремове, емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на масаж след травми на опорнодвигателния апарат
Умения
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин поглаждане
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин изстискване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин разтриване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин размачкване
• Прилага масажни техники и похвати от масажен начин вибрации
Компетентности
• С пособен е самостоятелно да извършва ефективни масажи за редуциране на
риска от травми на опорно-двигателния апарат на всички части на тялото,
като не застрашава здравето на масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на класическия
(ръчен) спортен масаж
Средство 2:
• Извършване на предварителен, на тренировъчен и на възстановителен масаж
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• М асажно помещение
• М асажна кушетка
• Н амазващи средства (масажни масла, кремове, емулсии, гелове и пудри)
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания в областта на класическия (ръчен) спортен масаж
За средство 2:
• Целите и задачите на различните видове масажи са изпълнени
• С пазена е методиката на масажите (включително последователността на
масажните начини)
• М асажните техники и похвати са изпълнени правилно
• Постигнато е необходимото физиологично въздействие върху масажираното лице
ЕРУ 9
Наименование на еди
ницата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на про
фесията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 9.1:
Знания

Умения
Компетентности

Апаратен спортен масаж
5
5
Спортен масажист
5
5
Извършва вибрационен масаж
• З нае целите и задачите на вибрационния масаж
• З нае методиката на вибрационния масаж
• И зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение във вибрационния масаж
• О бяснява физиологичното въздействие на вибрационния масаж върху организма
• О бяснява приложението на намазващи средства (масажни масла, кремове,
емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на вибрационен масаж
• Познава указанията за използване на апаратите за вибрационен масаж
• Работи с апарати за вибрационен масаж
• Прилага масажни техники и похвати, намиращи приложение във вибрационния масаж
• С пособен е самостоятелно да извършва ефективни вибрационни масажи на
всички части на тялото, като не застрашава здравето на масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
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Резултат от учене 9.2:

Извършва пневмо- (вакуум) масаж

Знания

• З
 нае целите и задачите на пневмо- (вакуум) масажа
• З нае методиката на пневмо- (вакуум) масажа
• И зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение в пневмо(вакуум) масажа
• О бяснява физиологичното въздействие на пневмо- (вакуум) масажа върху
организма
• О бяснява приложението на ралични групи намазващи средства (масажни
масла, кремове, емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на пневмо- (вакуум) масаж
• Познава указанията за използване на апаратите за пневмо- (вакуум) масаж
• Работи с апарати за вибрационен масаж в съответствие с изискванията за
експлоатация
• Прилага масажни техники и похвати, намиращи приложение във вибрационния масаж
• С пособен е самостоятелно да извършва ефективни водни пневмо- (вакуум) масажи на всички части на тялото, като не застрашава здравето на
масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
Извършва баромасаж
• З нае целите и задачите на баромасажа
• З нае методиката на баромасажа
• Изброява масажните техники и похвати, намиращи приложение в баромасажа
• О бяснява физиологичното въздействие на баромасажа върху организма
• О бяснява приложението на намазващи средства (масажни масла, кремове,
емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на баромасаж
• Познава указанията за използване на апаратите за баромасаж
• Работи с апарати за баромасаж при спазване на изискванията за безопасност
• Прилага масажни техники и похвати, намиращи приложение във вибрационния масаж
• С пособен е самостоятелно да извършва ефективни баромасажи на всички
части на тялото, като не застрашава здравето на масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
Извършва светлинен масаж
• З нае целите и задачите на светлинния масаж
• З нае методиката на светлинния масаж
• И зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение в светлинния масаж
• Обяснява физиологичното въздействие на светлинния масаж върху организма
• О бяснява приложението на различните групи намазващи средства (масажни
масла, кремове, емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на светлинен масаж
• Познава указанията за използване на апаратите за светлинен масаж
• Работи с апарати за светлинен масаж при спазване на инструкциите за
безопасност
• Прилага масажни техники и похвати, намиращи приложение във вибрационния масаж
• С пособен е самостоятелно да извършва ефективни светлинни масажи на
всички части на тялото, като не застрашава здравето на масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания
Извършва водни процедури (хидромасаж)
• З нае целите и задачите на водните процедури (хидромасаж)
• З нае методиката на водните процедури (хидромасаж)
• И зброява масажните техники и похвати, намиращи приложение във водните
процедури (хидромасаж)
• О бяснява физиологичното въздействие на водните процедури (хидромасаж)
върху организма
• О бяснява приложението на намазващи средства (масажни масла, кремове,
емулсии, гелове и пудри)
• З нае противопоказанията за прилагане на водни процедури (хидромасаж)
• Познава указанията за използване на апаратите за водни процедури (хидромасаж)
• Подбира и работи с апарати за водни процедури (хидромасаж)
• Прилага масажни техники и похвати, намиращи приложение във вибрационния масаж

Умения

Компетентности

Резултат от учене 9.3:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 9.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.5:
Знания

Умения
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Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да извършва ефективни водни процедури
(хидромасажи) на всички части на тялото, като не застрашава здравето
на масажираното лице
• С триктно спазва хигиенните изисквания

Резултат от учене 9.6:

Инструктира лицата относно употребата на сауна и/или парна баня

Знания

• З
 нае целите и задачите на употребата на сауна и/или парна баня
• З нае методиката на употреба на сауна и парна баня (температура, влажност,
продължителност на престой, почивки и т.н.)
• О бяснява физиологичното въздействие на сауната и парната баня върху
организма
• З нае противопоказанията за прилагане на сауна и парна баня

Умения

• С
 леди за продължителността на престоя
• Поддържа необходимите температура и влажност в сауна и парна баня

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да дава инструкции относно употребата на сауна и/или парна баня, които няма да застрашат здравето на ползвателите
• С триктно спазва хигиенните изисквания

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на апаратния спортен масаж
Средство 2:
• И звършване на вибрационен масаж, на пневмо- (вакуум) масаж, на баромасаж, на светлинен масаж и на водни процедури (хидромасаж)
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• М асажно помещение
• М асажна кушетка
• Н амазващи средства (масажни масла, кремове, емулсии, гелове и пудри)
• А парати за вибрационен масаж, за пневмо- (вакуум) масаж, за баромасаж,
за светлинен масаж и за водни процедури
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания в областта на апаратния масаж
За средство 2:
• Целите и задачите на масажите са изпълнени. Спазена е методиката на
масажите (включително последователността на масажните начини)
• М асажните техники и похвати са изпълнени правилно. Масажните апарати
са използвани безопасно и правилно
• Постигнато e необходимото физиологично въздействие
4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни
кабинети по теория и в компютърни кабинети.
Обзавеждането на учебния кабинет по теория
включва: работно място за обучаващия и за всеки
обучаван (работна маса и стол), учебна дъска,
мебели (предимно шкафове за различни цели)
и учебни пособия (демонстрационни макети и
модели, онагледяващи табла, реални образци,
учебни видеофилми, мултимедийни презентации,
програмни продукти, справочна литература и
нормативни актове, регламентиращи спортната
дейност – закони, наредби, инструкции, стратегии и др.).
Компютърният кабинет трябва да предлага
персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа
и достъп до интернет, принтер, скенер и мултимедиен проектор.
4.2. По практика
Обучението по практика на професията се
извършва както в учебно-тренировъчни кабинети,
така и в масажни помещения на спортни клу-

бове, спортни федерации, национални спортни
организации или фирми.
Учебно-тренировъчните кабинети трябва да
са обзаведени с необходимия брой столове (по
един на обучаван), бюро и стол за преподавателя, аптечен шкаф, чешма с мивка, закачалки,
вентилационни съоръжения, съблекалня или
паравани, учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за
окачване на нагледни материали, учебни филми,
екран за прожектиране, мултимедия, компютър
и други дидактически средства за обучение.
Специфичното оборудване включва: масажни
кушетки (една на двама обучавани), апарати за
вибрационен масаж, за пневмо- (вакуум) масаж,
за баромасаж, за светлинен масаж и за водни
процедури (хидромасаж). Необходимите консумативи са намазващи средства (масажни масла,
кремове, емулсии, гелове и пудри), кърпи и др.
Обучаващата институция трябва да разполага и
със сауна и парна баня.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули от общата професионална подготовка
имат лица с висше образование по специалност
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от следните професионални направления от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с
Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп., бр. 94
от 2005 г.):
• О бласт на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“:
П рофесионално направление „А дминистрация и управление“;
Професионално направление „Икономика“;
• О бласт на висше образование „Технически
науки“;
• О бласт на висше образование „Здравеопазване и спорт“:
Професионално направление „Медицина“.
Право да преподават по учебните предмети
или модули от отрасловата и специфичната
професионална подготовка (теория и практика
на професията) имат лица с висше образование
по специалности от следните професионални
направления според Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления:
• О бласт на висше образование „Педагогически науки“:
П рофесионално направление „Педагогика
на обучението по физическо възпитание“;
• О бласт на висше образование „Хуманитарни науки“:
Професионално направление „Филология“;
• О бласт на висше образование „Природни
науки, математика и информатика“:
П рофесионално направление „Биологически науки“;
П рофесионално направление „Информатика и компютърни науки“;
• О бласт на висше образование „Здравеопазване и спорт“:
Професионално направление „Обществено
здраве“;
П рофесионално направление „Здравни
грижи“;
Професионално направление „Спорт“.
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По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават
лица без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по професия „Спортен
масажист“ при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
1248

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2001 г. за организиране на движението
по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.)
Параграф единствен. В чл. 8 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Проверка за установяване обстоятелствата по ал. 1 се извършва от стопанина на
пътя на 5 години или в по-кратък срок при
възникване на някое от тези обстоятелства.
(3) Доклад за резултатите от проведената
проверка и оценка за необходимост та от
актуализация на ПОД и ГПОД се представя
за одобрение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството или на съответния общински съвет в зависимост от
стопанина на пътя.“
Министър:
Петя Аврамова
1414

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка на техническа грешка в Постановление
№ 30 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки (ДВ, бр. 17 от 2019 г.): В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „т. 27, буква „в“ да се четат „т. 27, буква „г“.
1584

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-229
от 1 март 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители (ЗПЗП) и чл. 16г,
ал. 4 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и
реда за създаване, поддържане, достъп и ползване
на Интегрираната система за администриране и
контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.) нареждам:
I. Одобрявам окончателен специализиран слой
„Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания
2018 като част от Система за идентификация на земеделските парцели, който е актуализиран за 2018 г.
чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта
на страната по самолетно и сателитно заснемане
от 2018 г.; отразяване на резултатите от теренни
проверки, извършени през годината от страна на
Техническия инспекторат на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), и
областните и общинските структури на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ),
както и чрез проверка на получени възражения
срещу обхвата на проекта на специализирания слой
„Площи, допустими за подпомагане“, одобрен със
Заповед № РД-46-504 от 12.12.2018 г. на министъра
на земеделието, храните и горите.
II. Окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания
2018 се предоставя на Разплащателната агенция
за извършване на задължителните кръстосани
проверки съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от ЗПЗП
на подадените през Кампания 2018 заявления за
подпомагане, извършване на финална оторизация
и плащания на площ за 2018 г., както и прием на
заявления за подпомагане през 2019 г.
III. Въз основа на извършената финална оторизация Разплащателната агенция да извърши
корекции в извършените плащания по схеми и
мерки за подпомагане на площ и да изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, на
които първоначално е изплатена по-малка сума,
а за земеделски стопани, при които се установи,
че е изплатена по-голяма сума, Разплащателната
агенция издава акт за установяване на публично
държавно вземане съгласно приложимото национално и европейско законодателство.
IV. Окончателният слой „Площи, допустими за
подпомагане“ за Кампания 2018 да бъде публикуван
на интернет страниците на МЗХГ, секция „Идентификация на земеделски парцели“, и на ДФЗ – РА.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
В. Кръстева
1675

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-170
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ, в площ „БГ-1“ с
размер 19 кв. км, разположена на територията на
община Правец, Софийска област, с координати
на граничните точки – приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години
от датата на влизане в сила на договора за търсене
и проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса – приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“ конкурсните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8,
тел. 02/9263 164, след представяне на следните
документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 2000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01,
BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на
конкурсни книжа за площ „БГ-1“; в документа се
посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация за
опазване тайната на сведенията, които се съдържат
в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица
№ 8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на енергетиката – IBAN BG 94
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BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в конкурс за площ „БГ-1“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит
за участие в конкурс за площ „БГ-1“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно изискванията
в конкурсните книжа.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Красимир Първанов – заместник-министър на
енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „БГ-1“
(Координатна система 1970 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5.

X (m)
4629102
4633664
4634787
4630491
4630098

Y (m)
8547062
8541325
8543453
8549846
8549837

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
неговите управленски възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 5 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие че
декларира, че ще използва ресурсите им при изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
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на кандидата възможностите си за изпълнение
на дейностите по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „БГ-1“. В случай
че използва ресурсите на други физически или
юридически лица, същите представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1 от
допълни телни те разпоредби и ли доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от участниците в обединението кандидат да е реализирал
нетни приходи от продажби общо за последните
3 финансови години в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „БГ-1“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи
писмо-намерение от банкова или друга финансова
институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „БГ-1“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
1520

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 866
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда на
лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 772 от протокол № 45 от 28.06.2018 г.
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
масивен склад със застроена площ 230 кв. м, с
отстъпено право на строеж, намиращ се в урегулиран поземлен имот I – складове, кв. 237 по
плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС
№ 1373/25.04.2003 г.
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2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – в размер 75 049 лв.
за масивен склад, който е освободен от ДДС.
3.2. Стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 3752,45 лв.
3.3. Депозитът за участие – 20 % от първоначалната тръжна цена, е в размер 15 009,80 лв.
и се превежда по банкова сметка на общината:
IBAN BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа
инвестиционна банка“ – FINVBGSF, до 17 ч. на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, стая 213, на цена 150 лв. без ДДС, или
180 лв. с ДДС и се заплаща в касата на общината
(стая 108) преди получаване на документацията;
лицето, закупуващо тръжна документация, следва
да представи документ за самоличност, а в случаите
на представителство – документ, удостоверяващ
представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 17 ч. на 20-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се
заплати еднократно или разсрочено в левове;
при разсрочено плащане началната вноска не
трябва да е по-малка от 50 % от определената
цена; разсрочването на дължимата част – до
6 месеца след датата на подписване на договора;
лихвата върху останалата дължима част е в размер
ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна Оряховица да одобри протокола от проведения търг,
да определи спечелилия участник с решение и да
сключи договор за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
1250

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 56
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин-
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ският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част
от настоящата докладна, касаещо разширение на
структурна единица 121-Жм (жилищна устройствена
структурна единица/зона) по кадастралната карта
на с. Бенковски, местност Български гробища,
община „Марица“, включващо поземлен имот с
идентификатор № 03839.39.81 – частна собственост,
във връзка с провеждане на процедура по промяна
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските
земи с отреждане на урегулиран поземлен имот за
„винарна, складова база и жилищно застрояване“,
с площ и регистър на координати на граничните
точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
1436
РЕШЕНИЕ № 57
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, касаещо разширение
на структурна единица 527-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/
зона) по кадастралната карта на с. Рогош, местност Кераните, община „Марица“, включващо
поземлени имоти № 62858.18.55, № 62858.18.1040,
№ 62858.18.57, № 62858.18.58, № 62858.18.99 и
№ 62858.10.100 – частна собственост, и части от
поземлени имоти № 62858.18.609, № 62858.18.610,
№ 62858.18.188 и № 62858.18.189 – общинска собственост, по кадастралната карта на с. Рогош, местност
Кераните, община „Марица“, област Пловдив, с
площ и регистър на координати на граничните
точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
1437
РЕШЕНИЕ № 67
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 127, ал.
6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява
проекта за изменение на ОУП на община „Марица“,
касаещо разширение на структурна единица 115Жм (жилищна устройствена структурна единица/
зона) по кадастралната карта на с. Бенковски,
местност Сто бара, община „Марица“, включващо
поземлени имоти с идентификатори № 03839.22.48,
03839.22.109 и част от поземлен имот с идентификатор
03839.22.150 в м. Сто бара по кадастралната карта
на с. Бенковски, община „Марица, област Пловдив,
представляващи земеделска земя, за процедура
по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за разширение на
регулацията, включване в строителните граници
на ЗРП, с изключение на поземлен имот с идентификатор 03839.22.109 с променен статут на земята,
с площ и регистър на координати на граничните
точки на проекта по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
1438
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195. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Димитров Джорев – специалност:
химия.
Ангел Янков Биков – специалност: технология
на влакната и кожите, експерт по графическо и
техническо изследване на документи.
А нтон Борисов Бояд ж иев – специа лност:
българска филология, адвокат – достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски – специалност:
химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав К ирилов Гергов – специа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред – достъп до класифицирана
информация.
Валери Димитров Костадинов – специалност:
право, криминалистика – достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев – специалност: социална педагогика – достъп до класифицирана
информация.
Весела Борисова Маринова – специалност:
биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Борисов Добрев – специалност: криминалистични изследвания на почерк, техническо
изследване на документи, трасология и балистика,
технология на продуктите за обществено хранене.
Георги Димитров Средков – специалност:
автоматизация на производството – достъп до
класифицирана информация.
Георг и И л иев Добринск и – спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред – достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ – специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични
и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания – почеркови и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност:
двигатели с вътрешно горене – достъп до класифицирана информация.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп
до класифицирана информация.
Дими т ър Кръстев Вел чев – специа лност:
право, графолог – дост ъп до к ласифицирана
информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов – специалност: химия.
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Добромир Иванов Кацарски – специалност:
френска филология – достъп до класифицирана
информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи – достъп до
класифицирана информация.
Ивалина Христова Попова – специалност:
право, почеркови експертизи, документен контрол,
експертно-криминалистична дейност – достъп до
класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ – специалност: математика и информатика – достъп до
класифицирана информация.
Иван Димитров Завков – специалност: химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Петков Петров – специалност: химия.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право – достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов – специалност: биология.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев – специалност: физика,
съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за
техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност:
к римина лист и чни изследвани я – почеркови,
техническо изследване на документи, балистик и
трасолог, документен контрол, хидрогеология и
инженерна геология – достъп до класифицирана
информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов – специа лност:
инженер-химик, икономика и управление на
промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи – достъп до класифицирана информация.
Марица Димитрова Попова – специалност:
спорт, разузнавач, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Мануела Огнянова Тошева – специалност:
физическо възпитание, криминалистика, оценител
на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов – специалност: химия.
Мирослав Тодоров Великов.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
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експертизи, документен контрол – достъп до
класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистична дейност, актуализация на
професионална квалификация, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Сава Стоянов Стоянов – специалност: химия.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова – специалност:
криминалистика – достъп до к ласифицирана
информация.
Светлана Георгиева Халачева – специалност:
криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи,
турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова – специалност:
криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи,
информационни и управляващи технологии.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефан Георгиев Бенчев – специалност: право, криминалистично изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов – специалност:
криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен
курс по документни изследвания – достъп до
класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Цветанка Кирилова Тортопова – специалност:
металургия на черните метали – достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев – специалност: българска филология, право, експерт – криминалист.
Янко Петков Узунов – специалност: биология.
Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав К ирилов Гергов – специа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред – достъп до класифицирана
информация.
Венелин Колев Колев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация – достъп до
класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев – специалност: социална педагогика – достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георг и И л иев Добринск и – спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред – достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ – специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични
и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо
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изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност:
двигатели с вътрешно горене – достъп до класифицирана информация.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп
до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност:
видеоанализ и лицева идентификация, фотография – достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Ивалина Христова Попова – специалност:
право, почеркови експертизи, документен контрол,
експертно-криминалистична дейност – достъп до
класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ – специалност: математика и информатика – достъп до
класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право – достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев – специалност: физика,
графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност:
к римина лист и чни изследвани я – почеркови,
техническо изследване на документи, балистик и
трасолог, документен контрол, хидрогеология и
инженерна геология – достъп до класифицирана
информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов – специа лност:
инженер-химик, икономика и управление на
промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи – достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ – инженер
технология на машините, ракетно-артилерийско
въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управление на полета
на летателните апарати, ст.н.с. д-р – достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
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експертизи, документен контрол – достъп до
класифицирана информация.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на професионална квалификация, документен
контрол – достъп до класифицирана информация.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши
експерт-криминалист – достъп до класифицирана
информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав К ирилов Гергов – специа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред – достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев – специалност: социална педагогика – достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георг и И л иев Добринск и – спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред – достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ – специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични
и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност:
двигатели с вътрешно горене – достъп до класифицирана информация.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп
до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Иван Василев Драганов – 01 РУ – специалност: математика и информатика – достъп до
класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право – достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност:
к римина лист и чни изследвани я – почеркови,
техническо изследване на документи, балистик и
трасолог, документен контрол, хидрогеология и
инженерна геология – достъп до класифицирана
информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
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Манол Божилов Златев – специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Марин Георгиев Маринов – специа лност:
инженер-химик, икономика и управление на
промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи – достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер – технология на машиностроенето,
ракетно-артилерийско въоръжение, оперативностратегическа подготовка, динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати,
достъп до класифицирана информация, НАТО
Сикрет.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, документен контрол – достъп до
класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши
експерт- криминалист – достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика – икономика на транспортна фирма, експерткриминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания – достъп
до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация – достъп до
класифицирана информация.
Веселин Йосифов Пет ков – специа лност:
дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков – специалност: дактилоскопия.
Георги К ирилов Станулов – специалност:
дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп
до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност:
видеоанализ и лицева идентификация, фотография – достъп до класифицирана информация.
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Емил Димитров Митев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи – достъп до
класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков – специалност:
дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова – специалност:
дактилоскопия.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев – специалност:
електроинженер, криминалистичен анализ на
звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до
класифицирана информация.
Йордан Доков Доков – специалност: дактилоскопия.
Латин Живков Иванов – специалност: дактилоскопия.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Николай Йорданов Ганчев – специалност:
дактилоскопия.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, документен контрол – достъп до
класифицирана информация.
Светослав Василев Георгиев – специалност:
дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински – специалност:
дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши
експерт- криминалист – достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика – икономика на транспортна фирма – експерткриминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания – достъп
до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов – специалност:
дактилоскопия.
Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация – достъп до
класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност:
видеоанализ и лицева идентификация, фотография – достъп до класифицирана информация.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол – достъп
до класифицирана информация.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, документен контрол – достъп до
класифицирана информация.
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Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност:
химия, медицинска химия, аналитична химия,
токсикология, съдебен токсиколог – достъп до
класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина – достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров – специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина – дост ъп до к ласифицирана информаци я
„Строго секретно“.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Доц.д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Йорданов Илиев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
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Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова – специалност: стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров – специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина – дост ъп до к ласифицирана информаци я
„Строго секретно“.
Д-р Даниел Иванов Мишин – специалност:
стоматолог, хирургична стоматология, съдебна
медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
Д-р Илка Ненчева Миревска – специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов – специалност:
медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов – специалност:
стоматология.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина, клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност:
медицина – ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р. Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина – социална хигиена
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и организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев – специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров – специалност:
неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков – специалност: медицина, ортопедия и травматология,
ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия,
рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев – специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност:
хирургия.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина достъп до класифицирана
информация.
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор – микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова – специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност:
молекулярна биология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова – специалност: биология.
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Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Луканов Колев – специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов – специалност:
медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров – специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология, микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор – микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова – специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин – специалност:
стоматолог, хирургична стоматология, съдебна
медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност:
молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
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Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров – специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност:
вътрешни болести – клинична токсикология,
клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специа л нос т: медиц ина – к л ини чна хемат олог и я,
вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност:
химия, медицинска химия, аналитична химия,
токсикология, съдебен токсиколог – достъп до
класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова – специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
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Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров – специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов – специалност:
медицина, здравен мениджмънт.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност:
молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова – специалност: професионални заболявания, хигиена на
труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов – специалност:
вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология – ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – специа лност: медицина, ак у шерство и
гинекология, стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. Д-р Красими ра Николова Динкова – специалност: медицина, вътрешни болести,
пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Любомир Асенов Дамянов – специалност:
медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина – клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност:
медицина – ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност:
вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
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Д-р Митко Георгиев Митев – специалност:
клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина – социална хигиена
и организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов – специалност:
медицина, вътрешни болести, онкология, здравен
мениджмънт.
Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова – специалност: детски болести.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Георгиев Миланов – специалност: медицина, анестезиология и интензивно
лечение, спешна медицина, обществено здраве и
здравен мениджмънт.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев – специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Христо Петров Чалъков – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност:
хирургия.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специа л нос т: медиц ина – к л ини чна хемат олог и я,
вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова – специалност: стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева – специалност:
детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова – специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Антон Стоянов Савов – специалност:
медицина, уши, нос и гърло, отоневрология,
професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева – специалност:
нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева – специалност:
вътрешни болести.
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Д-р Василка Христова Нанкова – специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова – специалност:
клинична токсикология – професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева – специалност:
медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия,
професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова – специалност:
нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Пантелеев Каймакански – специалност: медицина – кожни и венерически болести,
здравен мениджмънт, трудова медицина.
Д-р Герг и на Ней чева Он чева – спец иа лност: нервни болести, професионални заболявания – професионална квалификация: клинична
електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева – специалност: уши, нос, гърло – специалност: професионални заболявания.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова – специалност: професионални заболявания
хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева – специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед – специалност:
кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов – специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов – специалност:
вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова – специалност:
медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров – специалност: хирургия, сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева – специалност:
медицина, вътрешни болести, ендокринология и
болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология – ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева – специалност: медицина, хигиена на труда,
охрана на труда.
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Д-р Зарко Иринков Йовчев – специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков – специалност:
стоматология, ортопедична стоматология с ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев – специалност:
медицина, клинична токсикология.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
Д-р Илка Ненчева Миревска – специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева – специалност:
медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов – специалност:
медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров – специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов,
д.м.н. – специалност: медицина, вирусология,
експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения, достъп до класифицирана информация.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова – специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова – специалност: медицина – хранене и диететика, хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова – специалност:
медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки – специалност: нервни болести – електроенцефалография
и клинична електрофизиология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина – клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност:
медицина – ортопедия и травматология, хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова – специалност: медицина, вътрешни болести, онкология,
тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и
възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов – специалност: ушно-носно-гърлени болести – професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева – специалност: клинична алергология, пневмология и
фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков – специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност:
вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев – специалност:
клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина – социална хигиена
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и организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев – специалност:
вътрешни болести, кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев – специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров – специалност:
офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев – специалност:
нервни болести, неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев – специалност: медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев – специалност:
ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов – специалност:
медицина, вътрешни болести, нефрология – пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова
ехография, конвенционална ехография – достъп
до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова – специалност:
медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи – акупунктура и
моксибустия, китайска гимнастика и масаж за
деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова – специалност: детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков – специалност: медицина, ортопедия и травматология,
ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия,
рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Христо Петров Чалъков – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност:
хирургия.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност:
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова – специалност: психиатрия.
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Д-р Валери Славчев Първанов – специалност:
психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секуло – специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност:
клинична психология – експерт по психологически проблеми – експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева – специалност:
психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова – специалност:
медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност:
психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова – специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова – специалност:
психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност:
психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност:
психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева – специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност:
медицина, психиатри я, съдебна психиатри я,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков – специалност:
психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност:
психиатрия.
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Д-р Христо Александров Теодосиев – специалност: психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Съдебнопсихологична експертиза
А нета Пет рова Атанасова – специа лност:
психологи я – специа лизаци я по к линична и
консултативна психология, допълнителна специализация по психология на развитието, образованието и културата; доктор по „Научна
психология“ – „Идентификация на специфични
нарушения на способността за учене в начална
училищна възраст“.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна
психология.
Боянка Петрова Корнажева – специалност:
психология.
Д-р Валентина Василева Маринова – специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска – специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров – специалност: социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова – специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова – специалност: психология, теология.
Веселина Георгиева Величкова – специалност: психология, специализация: клинична и
консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Бориславова Иванова – специалност:
психология, туризъм.
Галина Великова Кубратова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност:
клинична психология – експерт по психологически проблеми – експерт-оценител на материални
активи.
Галина Недкова Кабаджова – специалност:
психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Галина Христова Василева – специалност:
философия, психолог.
Георги Динев Димитров – специалност: психология.
Дими т рина Проданова Проданова-Р усчева – специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова – специалност: психология.
Димитринка Стоянова Андреева – специалност: психология, личностова патология и опасно
поведение, терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално
дело, когнитивно-поведенчески консултант.
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Драгомир Иванов Падежки – специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Елеонора Костадинова Василиева – специалност: психология – социална психология, съдебна
психология, съдебнопсихологична експертиза,
съдебнопсихиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Жулиета Стефанова Танева – специалност:
клинична психология – достъп до класифицирана
информация.
Златка Върбанова Мачева – специалност:
психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Инна Георгиева Бранева – специалност: психология, психодрама – терапевт.
Искра Нонева Митева – специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Д-р Кирил Кирилов Петров – специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова – специалност:
психология.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Люси Методиева Костадинова – специалност:
психология.
Миглена Коцева Димитрова – специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова – специалност:
психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация достъп до класифицирана
информация.
Огнян Станчев Димов – специалност: филология, социални и хуманитарни науки – психология, клиника на тялото и психоаналитична
антропология.
Плама Сергеева Христова – специалност: психология, клинична и консултативна психология,
социална психология, психодрама – терапевт, доктор по психология – организационна психология.
Роксана Величкова Бънъцяну – специалност:
психология – клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова – специа лност:
психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност:
психиатрия.
Светла Кирилова Николова – специалност:
психология, социална психология; когнитивно-поведенческа психотерапия; психосоциални
интервенции при зависими пациенти.
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Светлана Иванова Димитрова – специалност:
психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Снежанка Дончева Божилова – специалност:
начална училищна педагогика, психология – юридическа психология, социална педагогика – мениджмънт на социално-педагогическите дейности,
позитивна психотерапия, социална работа с деца
и семейства в риск.
Станислав Петров Пандин – специалност:
психология – детска и юношеска психология
(диагностика и консултиране).
Христо Йорданов Йорданов – специалност:
психологи я, социална психологи я, социална
превенция.
Цанко Пантелеев Цанков – специа лност:
психология.
Цветелина Милчева Славова – специалност:
психология, достъп до класифицирана информация.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност:
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна
психология.
Боянка Петрова Корнажева – специалност:
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност:
психиатрия.
Васка Димитрова Узунова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов – специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова – специалност:
психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност:
психиатрия.
Дими т рина Проданова Проданова-Р усчева – специалност: психология – достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова – специалност: психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално
дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност:
психология – клинична и консултативна психо-
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логия, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност:
психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева – специалност:
психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова – специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Лиляна Цонкова Дукова – специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова – специалност:
психология.
Д-р Мария Владимирова Николова – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова – специалност:
клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност:
психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност:
психиатрия.
Плама Сергеева Христова – специалност: психология, клинична и консултативна психология,
социална психология, психодрама – терапевт, доктор по психология – организационна психология.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност:
медицина, психиатри я, съдебна психиатри я,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева – специалност: психология, предучилищна педагогика – педагогически
модели за познавателно и социално развитие,
детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност:
психиатрия.
Цанко Пантелеев Цанков – специа лност:
психология.
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Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова – специалност:
психология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност:
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност:
психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска – специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов – специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, професионална
квалификация: психолог, учител по психология,
етика и логика.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност:
клинична психология – експерт по психологически проблеми – експерт-оценител на материални
активи.
Галина Недкова Кабаджова – специалност:
психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност:
психиатрия.
Дими т рина Проданова Проданова-Р усчева – специалност: психология – достъп до класифицирана информация.
Доц. Д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално
дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност:
психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
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Жулиета Стефанова Танева – специалност:
клинична психология – достъп до класифицирана
информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева – специалност:
психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Искра Нонева Митева – специалност: психология – трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Лиляна Цонкова Дукова – специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова – специалност:
психология.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова – специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова – специалност: психолог – медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, удостоверение – чл. 17, т. 8 от
Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност:
медицина, психиатри я, съдебна психиатри я,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну – специалност:
психология – клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков – специалност:
психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност:
психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова – специалност:
клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова – специалност:
психология, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков – специа лност:
психология.
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Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Захова – специалност: счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова – специалност:
счетоводство и контрол.
Албена Стефанова Радоева – специалност:
статистика и иконометрия.
Александър Иванов Кюркчиев – специалност:
математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени
и задължения.
Анелия Венциславова Минчева – специалност:
счетоводство и контрол.
Анелия Христова Попова-Апостолова – специалност: икономист-счетоводител.
Александър Маринов Кънев – специалност:
счетоводство и контрол, одитор в публичния
сектор.
Александър Симеонов Александров – специалност: счетоводство и контрол, финанси – оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов – специалност: финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов – специалност:
счетоводство и контрол.
Алла Германовна Казакова – специалност:
счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева – специалност:
право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова – специалност:
икономика на промишлеността.
А нгел Харизанов Ковачев – специа лност:
счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
Андрей Христов Кюркчиев – специалност:
икономика и управление на транспорта, право.
А нели я К ирилова Златева – специалност:
счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анелия Тодорова Ангелова – специалност:
счетоводство и контрол – достъп до класифицирана информация.
Анета Борисова Панайотова – специалност:
икономика на промишлеността, право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анета Крумова Михайлова – специалност:
финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова – специалност:
организация на производството и управление на
промишлеността, стопанско управление, съдебносчетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева – специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова – специалност: финанси и кредит.
Анита Бориславова Асенова – специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова – специалност: финанси, данъчна и митническа администрация – оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова – специалност:
икономика и управление на индустрията.
Антоан Василев Георгиев – специалност: счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева – специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията – експерт по съдбено-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Христова Раева – специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността; организация и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Антон Димитров Димов – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност:
финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева – специалност: контрол и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка – специалност: икономика и организация на труда.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов – специалност: финанси,
счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров – специалност: финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт,
съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров – специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова – специалност: финанси и кредит – независим финансов
одит на финансови отчети съгласно МС за финансово отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова – специалност: счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност:
застрахователно и социално дело, ефективно
управление на промишленото предприятие, технология на машиностроенето.
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Беки Давид Ашер – специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева – специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация – специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова – специалност: финанси; съдебни експертизи.
Бисер Драгов Белев – специалност: счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова – специалност:
застраховане и социално дело – счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова – специалност:
управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев – специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство
на нефинансовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Бойко Младенов Доленски – специалност:
счетоводство и контрол, информатика.
Борис Асенов Карабельов – специа лност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев – специалност:
финанси и отчетност.
Божидар Георгиев Кънев – специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт – оценител на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков – специалност:
икономика и организация на труда, организация
и методоолгия на счетоводната дейност.
Борислав А ндреев Боянов – специалност:
счетоводство, доктор по счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов – специалност:
публична администрация – данъчна администрация – оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски – специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова – специалност:
стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, вътрешен
одит на системи по качество, достъп до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство – счетоводство, финанси и контрол.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управление и икономика на АПП – оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валентин Славчев Димитров – специалност:
финанси.
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Валентина Василева Василева – специалност:
счетоводство и контрол, организация и технология
на счетовдството в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова – специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Райков Ботев – специалност: управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Ва лери Хрис т ов Хрис т ов – спец иа л нос т:
организация на производството и управление в
транспорта.
Валерий Иванов Обретенов – специалност:
икономика и управление на строителството;
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ван я Великова Григорова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ван я Димит рова Пет рова – специа лност:
икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, достъп до класифицирана
информация.
Ваня Иванова Николова – специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева – специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев – специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски
проекти, застрахователно дело.
Васил Любенов Василев – специалност: икономика на промишлеността, държавен финансов
контрол.
Вася Стефанова Митева – специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна
икономика.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева – специалност: счетоводство и контрол.
Вес ел и на И л иева Та нева – спец иа л нос т:
ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова – специалност: финанси,
регистриран одитор.
Васил Младенов Георгиев – специалност:
икономика и организация на МТС, достъп до
класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров – специалност: планиране, МСС, одитор на системи за управление
на качеството, оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова – специалност:
икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова – специалност:
икономика на промишлеността.
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Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева – специалност:
счетоводство и контрол; електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова – специалност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова – специалност:
икономика и управление на селското стопанство.
Велян Железчев Железчев – специалност:
финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност – достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност:
финанси – съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев – специалност: счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова – специалност:
машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова – специалност:
финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев – специалност:
икономика на туризма, предприемачество и мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов – специалност:
финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Венцислав Николов Атанасов – специалност:
управление и икономика на АПП – оценител на
МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова – специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител
на машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова – специалност: икономика и управление на търговията.
Весела Стоянова Маркова – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Веселин Димит ров Янков – специа лност:
организация на производството и управление
в промишлеността – ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова – специалност:
икономика – бизнес администрация, счетоводство
и контрол – оценител на търговски предприятия,
оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Виктор Георгиев Сираков – специа лност:
икономика и управление на търговията.
Виктор Димитров Евтимов – специалност:
счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност:
аграрна икономика, икономист по АПП, валутен
касиер и обменител.
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Веселина Динкова Динкова – специалност:
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право, междунардни счетоводни
стандарти.
Веска Димитрова Спасова – специалност:
икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова – специалност:
счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС – достъп
до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова – специалност:
финанси.
Виолета Венелинова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност – достъп до класифицирана
информация.
Виолета Иванова Докузова – специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева – специалност:
управление и икономика на АПП – експертсчетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова – специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду – специалност:
финанси.
Влади Христов Чамов – специалност: икономическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров – специалност:
финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев – специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев – специалност:
международни икономически отношения.
К.и.н.Владимир Иванов Шулев – специалност:
организация на производството и управление на
производствения процес, математика – математическо осигуряване, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводни експертизи, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции.
Владимир Райчев Йорданов – специалност:
икономист по транспорта, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева – специалност: счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева – специалност:
счетоводство и одитинг.
Га л и на М и х а й лова По б орн и кова-Б оя но ва – специалност: финанси.
Галина Лозева Зафирова – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация, икономика, планиране и отчетност
на търговията.
Галя Василева А ламинова – специалност:
организация на производството и управление на

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова – специалност: счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова – специалност:
стопанско управление – управление на фирмената
сигурност, счетоводство.
Ганка Миткова Герасимова – специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев – специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, макроикономика – управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни
експертизи.
Георги Драгомиров Бакърд ж иев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на
бюджетни организации.
Георги Костадинов Русев – специалност: счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджъмнт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов – специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство.
Георги Петров Захариев – специалност: икономика и управление на транспорта – съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов – специалност: икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев – специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, финансов
ревизор, достъп до класифицирана информация.
Гергана Велемирова Георгиева – специалност:
финанси и кредит – финансово право.
Гергана Томова Масу рска – специа лност:
счетоводство и контрол; бизнес администрация.
Гергана Христова Георгиева – специалност:
стопанско управление.
Гергина Максимова Атанасова – специалност:
Планиране.
Гинка Борисова Конова – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Грета Петрова Тотева – специалност: маркетинг и мениджмънт – достъп до класифицирана
информация.
Григор Димитров Григоров – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова – специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит. Одит в общините.
Даниел Сергеев Илиев – специалност: счетоводство.
Даниела Богданова Гигова – специалност: икономика и мениджмънт, инженер по компютърни
системи, обследване за енергийна ефективност.
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Даниела Василева Джаджарова – специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Паунова – специалност:
счет оводна о т чет нос т – съдебно -счет оводни
експертизи.
Даниела Илиева Василева – специалност:
икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
маркетинг и иновация, кариерен консултант,
педагог.
Даниела Митова Баева – специалност: счетоводство и контрол – оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова – специалност:
икономика и управление промишлеността – оперативно управление в производствения процес в
промишлеността.
Даниела Христова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол.
Данчо Петров Данчев – специалност: икономика и управление на търговията – достъп до
класифицирана информация.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност:
финанси – информационни технологии в банковото дело.
Деница Юриева Маринова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност:
счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова – специалност:
бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова – специалност:
счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Божидарова Василева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева – специа лност:
икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска – специалност:
икономика и организация на селското стопанство.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор
в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност:
финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров – специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров – специалност:
аграрна икономика, експерт-счетоводител/регистриран одитор.
Димитър Ж ивков Ж ивков – специалност:
социално-икономическо планиране.
Димитър Карушков Димитров – специалност:
счетоводство и контрол.
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Димитър Кирилов Радонов – специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев – специалност:
счетоводна отчетност – оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова – специалност: икономика и отчетност на търговията
и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Вълкова Беевска – специалност:
счетоводство и контрол, маркетинг, счетоводство
и анализ.
Димитринка Стоянова Минева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
вътрешен одитор в публичния сектор; оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Дим чо Атанасов Борисов – специа лност:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Дияна Иванова Стефанова-Евтимова – специалност: счетоводство и контрол, металургия
на черните метали – оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Добрин Стефанов Иванов – специа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов – специалност: икономика на труда – достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева – специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева – специалност:
счетоводство и контрол.
Донка Димитрова Петрова – специалност:
икономист счетоводител, мениджър, експерт
счетоводител – регистриран одитор, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Доротея Максимова Бачева – специалност:
икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева – специалност:
счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова – специалност: счетоводна отчетност, оценител на търговски предприятия.
Евгения Георгиева Павлова – специалност:
икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева – специалност: счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова – специалност: счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова – специалност:
счетоводство и контрол.
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Екатерина Христова Мирчева – специалност:
банково, застрахователно и осигурително дело.
Икономист-счетоводител.
Елена Алексанровна Моллова – специалност:
счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева – специалност: международни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност:
счетоводство и контрол – достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова – специалност:
планиране на промишлеността – международни
счетоводни стандарти.
Елена Кру мова Малинова – специалност:
счетоводна отчетност.
Еленка Петрова Иванова – специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и
МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова – специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения.
Елена Стефанова Георгиева – специалност:
икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димит рова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка – специалност:
туризъм, оперативно счетоводство.
Елисавета Владова Асенова – специалност:
икономика и организация на труда – оценител
на търговски предприятия.
Елисавета Христова Джеренарова – специалност: счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова – специалност: счетоводна отчетност – подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова – специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Димитров Нейков – специалност: счетоводство и контрол – достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов – специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов – специалност: социално
икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов – специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов – специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емили я Бонева Стоянова – специа лност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова – специалност:
бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
финанси и кредит – средно образование.

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

Емилия Стоянова Захариева – специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Ж а не та И ва нова И л иева – спец иа л нос т:
счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни
експертизи.
Жени Петкова Гад жа лова – специа лност:
счетоводна отчетност, публична администрация.
Ж ивка Янчева Бад жакова – специалност:
счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството – оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Здравко Николаев Иванов – специалност:
счетоводство и контрол.
Здравка Илиева Георгиева – специалност:
счетоводител и икономист – средно специално
образование.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вът решната т ъргови я – оценител
на земеделски земи, достъп до класифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова – специалност:
финанси.
Зорница Николаева Иванова – специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова – специалност:
маркетинг и мениджмънт – съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Зоя Методиева Владимирова – специалност:
планиране на народното стопанство, икономист.
Ивайло Валентинов Динев – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Иванов Делийск и – специа лност:
счетоводство и контрол, финансово-счетоводни
експертизи.
Ивайло Милчев Милованов – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Петков Узунов – специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Александров Тодоров – специалност:
икономика и управление на индустрията.
Иван Борисов Вутов – специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров – специалност:
счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социално дело.
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Иван Емилов Милев – специалност: маркетинг, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Младенов Младенов – специалност:
счетоводна отчетност.
Иван Николаев Ачев – специалност: икономика и управление на индустрията.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния
сектор – достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стоянов Иванов – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие – достъп до класифицирана информация.
Иванка Георгиева Златева – специалност:
финанси и кредит; бизнес администрация.
Ивелина Христова Манчева – специалност:
финанси.
Иво Любомиров Димов – специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки – специалност: счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев – специа лност:
счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова – специалност:
счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев – специалност:
финанси, счетоводство, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Илияна Георгиева Милкова – специалност:
счетоводство и одитинг.
Илияна Петрова Тодорова – специалност:
стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов – специалност: счетоводство и контрол.
Ирена Василева Цветкова – специалност:
финанси.
Ирена Георгиева Брильянтщикова – специалност: социално икономическо планиране.
Ирина Димитрова Кьосева – специалност:
счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова – специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Стефанова Спасова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова – специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
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Йоана Тодорова Коновска – специалност:
счетоводство и контрол.
Йонко Дочков Петров – специалност: финанси,
икономическа информатика.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки,
бизнес администрация – финанси/счетоводство,
доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова – специалност: маркетинг, счетоводство и контрол – информационни технологии в счетоводството и
одита в нефинансовите предприятия.
Йорданка Николова Манова – специалност:
счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност:
икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова – специалност: статистика.
Йорданка Стойнева Канова – специалност:
икономика и организация на МТС – фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова – специалност:
макроикономика, банково и застрахователно дело.
Йорданка Тончева Кавръкова – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Камен Иванов Станков – специалност: икономика и управление на индустрията – оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Катерина Атанасова Михова – специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство – достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева – специалност:
счетоводство и контрол.
Катя Атанасова Иванова – специалност: финанси, публични финанси.
Катя Любомирова Стоилкова – специалност:
икономист-счетоводител.
Катя Светлинова Занева – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова – специалност:
счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Кирил Димитров Георгиев – специалност:
финанси, счетоводство и контрол, право.
К ирил Кра лчев Методиев – специа лност:
счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова – специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров – специалност:
организация на производство и управление в
промишлеността.
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Костадин Иванов Драгнев – специалност:
счетоводство и контрол, икономика на малките
и средни предприятия.
Красимир Костов Киров – специалност: счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров – специалност:
счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева – специалност:
икономика на т ъргови ята и промишлеността – средно икономическо.
Красимира Славчева Тодорова – специалност:
финанси.
Крум Янков Николов – специалност: счетоводство и контрол – международни икономически
отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева – специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова – специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство – финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева – специалност:
счетоводство и контрол.
Лиди я Георгиева Савкова – специа лност:
икономика, счетоводна отчетност.
Лиди я Гергинова Петкова – специалност:
счетоводство и контрол, дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева – специалност:
финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева – специалност:
счетоводна отчетност – МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лиди я Пет рова Лютакова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова – специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова – специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността – данъци и данъчно облагане на фирми
и физически лица.
Лилия Фидосова Томова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Георгиева Станева – специалност:
ИОМТС, научна организация на производството,
труда и управлението в промишлеността; данъци
и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева – специалност:
икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Пламенова Свиленова – специалност:
счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска – специалност: счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев – специалност: статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова – специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и
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маркетинг – оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров – специалност: управление на териториалните системи – счетоводство
и контрол.
Любен Василев Любенов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния
сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любка Огн янова Иванова – специалност:
икономика на кооперациите, финанси, регистриран одитор.
Любомир Аспарухов Иванов – специалност:
счетоводство и контрол, организация и технология
на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Любомир Бонов Бонев – специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски – специалност:
счетоводство, право.
Любомир Илиев Полинчев – специалност:
счетоводна от четност – дипломиран одитор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия – фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност – маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения – съдебносчетоводни експертизи.
Людмил Митев Недялков – специалност: счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева – специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Магдалена Асенова Марчева – специалност:
финанси.
Малинка Атанасова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Маргарита Евгениева Ранчинска – специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова – специалност:
финанси и кредит, държавни финанси, финанси,
счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова – специалност:
финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова – специалност: финанси и кредит – достъп до класифицирана информация.
Мариана Величкова Божкова – специалност:
финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова – специалност:
икономическа педагогика, оценител на недвижими
имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, експерт-оценител на оригинали и
фалшификати, реплики, копия и интерпретации
на предмети от метали, оценка на бижута и
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скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти,
машини, съоръжения и други активи, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа информат ика, иконом ика на
транспорта, счетоводство с програмен продукт,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова – специалност: икономика и организация на селското
стопанство – научна организация и заплащане
на труда.
Мариана Цветанова Крумова – специалност:
организация на производството и управление на
промишлеността, счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Йончева Финкова – специалност:
счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт – маркетинг.
Мариета Димитрова Плочева – специалност:
икономика и организация на труда, бизнес френски, трансферно ценообразуване.
Мариета Иванова Камбова – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марина Веселинова Златарева – специалност:
финансов мениджмънт, финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Марияна Тонева Банчева – специалност: стопанско управление; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски – специалност: счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева – специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство – оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова – специалност:
народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева – специалност:
финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова – специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова – специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Богомилова Златкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова – специалност: икономика и управление на транспорта – публична
администрация.
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Мария Георгиева Малева – специалност: икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност – оценка на търговски
предприятия, земеделски земи, инвестиционен
проект.
Мария Лозанова Симеонова – специалност:
икономика и управление на търговията.
Мария Кирилова Костова – специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева – специалност:
финанси и кредит, застрахователен мениджмънт;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова – специалност:
стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева – специалност: финанси и кредит, право.
Мария Райкова Райкова – специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Стефанова Войникова – специалност:
икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова – специалност:
финанси и кредит, финанси и управление на
фирмите, управление и счетоводство на малката
фирма.
Мартина Валентинова Петрова – специалност:
счетоводство и контрол, публична администрация.
Мая Ангелова Петрова – специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Тодорова Бунтаджийски – специалност:
управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен
одитор и мениджър на системи за управление на
качеството ISO/DIS 9001:2015 и на сигурността
на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска – специалност:
маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев – специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни
експертизи.
Милен Димитров Николов – специалност:
счетоводство и контрол, организация и управление на бизнеса.
Милен Максимов Бачев – специалност: икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева – специалност:
икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милена Милчева Петканова – специалност:
финанси, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите.
Милена Светломирова Миткова – специалност: счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова – специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
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Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева – специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко Августинов Павлов – специалност:
счетоводна отчетност – достъп до класифиц.
информация.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева – специалност:
финанси и кредит, управление и счетоводна отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Мимоза Ву това Влъчкова – специа лност:
счетоводство и контрол – достъп до класифиц.
информация.
Мимоза Стоянова Миланова – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия – достъп до класифицирана информация.
Мирена Милкова Шотекова – специалност:
стопански и финансов контрол, счетоводство и
контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирена Николаева Димитрова – специалност:
счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Момчил Станчев Тиков – специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния
сектор.
Наталия Димитрова Шаллиева – специалност:
макроикономика; счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова – специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Надеж да Коцова Тодорова – специалност:
счетоводна отчетност.
Надеж да Такова Лазарова – специалност:
финанси и кредит.
На д я Сил уанова Иванова – специа лност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Невена Радославова Калницка – специалност:
икономика на кооперациите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Недка Иванова Петрова – специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров – специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова – специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова – специалност:
счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева – специалност: стокознание.
Нели Иванова Димитрова – специалност:
икономика и организация на труда.
Нели Пет рова Михайлова – специа лност:
икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нели Христова Владимирова – специалност:
икономика и управление на промишлеността.
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Николай Атанасов Атанасов – специалност:
икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров – специалност:
счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев – специалност: научна
организация на управленската дейност, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, оборотни и дълготрайни материални активи, недвижими
имоти, цели държавни и общински предприятия.
Николай Маринов Лозенски – специалност:
икономика на промишлеността, вътрешен одитор
в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров – специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/дипломиран одитор, оценител на търговски
предприятия и вземания, финансов мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски – специалност:
планиране на народното стопанство.
Извършване на независим финансов одит по
международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева – специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николинка Стефанова Баракова – специалност: финанси и кредит, оценка на цели държавни
и общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичкина – специалност:
статистика.
Огнян Ганчев Ганев – специалност: финанси, инвестиционен консултант, брокер на ценни
книжа.
Ог н я на Хрис т ова Та нева – спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, обществени поръчк и,
международни счетоводни стандарти, данъчно
законодателство и данъчно облагане – достъп до
класифицирана информация.
Олга Георгиева Миленкова – специалност:
икономика на труда и социалното дело, здравна
икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов – специалност:
икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов – специалност: финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева – специалност:
организация на производство и управление в
транспорта – оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова – специалност: счетоводство и контрол – оценител на недвижими
имоти.
Пенка Кирилова Стоянова – специалност:
счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт – оценител на дълготрайни и оборотни
материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност:
аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
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Петър Благоев Иванов – специалност: икономика и управление на търговията, банков
мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов – специалност: финанси, икономика със специализация икономическа
педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Пет ър Панайотов Иванов – специа лност:
икономика и управление на търговията, бизнес
в туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев – специалност:
счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петя Иванова Радева – специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова – специалност:
счетоводство и контрол, право.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия – оценител на цели предприятия, недвижими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Иванов Данаилов – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев – специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова – специалност: организация на машинната обработка, икономическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност:
счетоводство и контрол, синдик, оценител на
търговски предприятия и вземания, достъп до
класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова – специалност: промишлена топлотехника, икономика
и управление на промишлеността, финанси и
счетоводство, съдебно-счетоводен експерт.
Радка Йорданова Бончева – специалност:
икономика на промишлеността.
Радка К ирилова Василева – специалност:
счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева – специалност:
икономика – счетоводство и одитинг.
Радослав Атанасов Желязов – специалност:
търговия и маркетинг, стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол – квалификация: управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева – специалност:
търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Рени Димитрова Стоянова – специалност:
икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
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Рени Кръстева Стоянова – специалност: икономика и управление на търговията; счетоводство
и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова – специалност:
финанси и кредит.
Розалина Василева Колева – специалност:
икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росен Стоянов Костов – специалност: икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения, на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление – оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Ива нова Ива нова – спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация.
Росица Иванова Младенова – специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността, ИОУ на културата, международни счетоводни стандарти, национални счетоводни
стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова – специалност:
икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова – специалност:
икономика и управление на индустрията, математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов – специалност:
управление и икономика на АПК, управление и
организация на финансите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Александрова Георгиева – специалност: икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска – специалност:
счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Рум яна Вергилова Начева – специалност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Румяна Любенова Ценкова – специалност:
икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова – специалност:
финанси и кредит.
Сашо Христов Николов – специалност: икономика и организаци я на селското стопанство – оценка на недвижими имоти, оценка на
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земеделски земи, оценка на цели държавни и
общински предприятия, оценка на други активи
(ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници
на културата).
Светла Евтимова Михайлова – специалност:
ОПОИИ – организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и
организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова – специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева – специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова – специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и
одит в нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева – специалност:
икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова – специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство;
вътрешен одитор в публичния сектор – достъп
до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева – специалност: счетоводна отчетност.
Силви я Борисова Богоева – специалност:
счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова – специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова – специалност: счетоводство и контрол; управление на
човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев – специалност: бизнес
администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска – специалност: икономика на вътрешната търговия, организация и
автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева – специалност:
финанси – банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова – специалност:
счетоводство и контрол.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Спаска Методиева Атанасова – специалност:
икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова – специалност:
публична администрация, експерт-проверител
на измами.
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Снежана Борисова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева – специалност: съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова – специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол – достъп до класифицирана
информация.
Софка Петрова Боянова – специалност: управление и планиране на народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Йорданова Василева – специалност:
счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова – специалност:
управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков – специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов – специа лност:
икономика на вътрешната търговия – достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Дел чев Гешев – спец иа л нос т: народностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова – специалност:
счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова – специалност:
икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова – специалност:
счетоводство и контрол.
Тан я Велинова Бож и лова – специа лност:
финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Тан я Деми рева Деми рева – специа лност:
маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова – специалност: икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева К л яшева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено управление и
финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
на оборотни и дълготрайни активи, експерт по
оценка и акредитация на лечебни заведения за
болнична помощ и диагностично-консултативни
центрове.
Татяна Кирилова Анева – специалност: счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова – специалност:
счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, оценител на
недвижими имоти.

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

Тамара Михайловна Стоилова – специалност:
икономика, организация и управление на селското
стопанство.
Таня Петрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси – достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова – специалност:
икономика.
Татяна Христова Димитрова – специалност:
иконом ика на п ром иш леност та, финансово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев – специалност:
статистика, медицинска статистика, медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова – специалност: финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова – специалност:
счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова – специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева – специалност: счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова – специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева – специалност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Йорданов Георгиев – специалност:
счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев – специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Фен я Николова Евтимова – специалност:
икономика и управление на социално-културните
дейности.
Филка Славова Станимирова – специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева – специалност:
счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Любенова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол, МСС, достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова – специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров – специалност:
икономика и организация на труда.
Христо Иванов Димитров – специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Христо Илиев Чамов – специалност: счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Цанка Павлова Харалампиева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
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Цвета Георгиева Търкаланова – специалност:
икономика, корпоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова – специалност: финанси, технология на каучука и
пластмасите, педагог.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Цветана Любенова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова – специалност:
икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова – специалност:
икономика на промишлеността, право.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции – банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юли я Георг иева Кърчева – спец иа лност:
икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Юлия Георгиева Янкова – специалност: счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова – специалност: счетоводна отчетност.
Юлия Страхилова Гъркова – специалност:
счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова – специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Юли я Борисова Христова – специа лност:
финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова – специалност:
счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев – специалност: финанси.
Явор Николаев Иванов – специалност: счетоводство и контрол, професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева – специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Желязкова Демирева – специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова – специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
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Янка Паскалева Чалъкова – специалност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анелия Иванова Стойкова – специалност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
Антоанета Христова Раева – специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността; организация и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Албена Любомирова Нинова – специалност:
счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност:
финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева – специалност: застраховане и социално дело,
финанси.
Александър Иванов Кюркчиев – специалност:
математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени
и задължения.
Александър Симеонов Александров – специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Цветанов Попов – специалност:
счетоводство и контрол.
Анастасия Тиколова Тодорова – специалност:
икономика на промишлеността.
А нгел Харизанов Ковачев – специалност:
счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нелия К ирилова Златева – специалност:
счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анета Златева Иванова – специалност: минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Анета Крумова Михайлова – специалност:
финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова – специалност:
организация на производството и управление на
промишлеността, стопанско управление, съдебносчетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева – специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
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Анита Бориславова Асенова – специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова – специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Антоанета Йорданова Терзиева – специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията, експерт по съдбено-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова – специалност: маркетинг и мениджмънт, сертификат по
обществени поръчки, достъп до класифицирана
информация.
Антоанета Николова Дръндова – специалност:
маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и др. фактически отношения.
Антон Димитров Димов – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност:
финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически ексепртизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов – специалност: финанси,
счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка – специалност: икономика и организация на труда.
Атанас Петров Аргиров – специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова – специалност: финанси и кредит, независим финансов одит
на финансови отчети съгласно МС за финансово
отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер – специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева – специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова – специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова – специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев – специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт – оцени-

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

тел на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Николов Данчев – специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство
на нефинансовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Борис Асенов Карабельов – специалност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев – специалност:
финанси и отчетност.
Борислав Димитров Божинов – специалност:
публична администрация, данъчна администрация – оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски – специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов – специалност:
икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев – специалност: стопанско управление, маркетинг, икономика на
интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова – специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов – специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов – специалност:
икономика и управление на строителството;
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ван я Великова Григорова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова – специалност: икономика и управление на търговията, международни икономически отношения, право – оценител
на права на интелектуална и и индустриална
собственост, на цели държавни и общински предприятия, достъп до класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство, анализ и
контрол на търговската дейност; пълна правоспособност на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева – специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев – специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев – специалност: икономика, организация и управление на селското

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

стопанство; оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова – специалност:
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева – специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева – специалност:
счетоводство и контрол; електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова – специалност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев – специалност:
финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна
икономика.
Венцислав Димитров Божков – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов – специалност:
финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Ни колова Коларова – спец иа л нос т:
икономика и управление на търговията, икономист-търговец.
Веселин Владиславов Василев – специалност:
финанси, банково дело – експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, мениджмънт на военновъздушните сили,
оценител на машини и съоръжения, достъп до
класифицирана информация.
Веселин Димит ров Янков – специа лност:
организация на производството и управление
в промишлеността – ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов – специалност:
икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева – специалност: счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова – специалност:
икономика – бизнес администрация, счетоводство
и контрол – оценител на търговски предприятия,
оценител на инвестиционни проекти.
Вес ел и на И л иева Та нева – спец иа л нос т:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Виктория Младенова Митова – специалност:
финанси.
Виктория Чавдарова Цекова – специалност:
стопанско управление.
Виолета Иванова Докузова – специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
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непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова – специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду – специалност:
финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност:
аграрна икономика, икономист по АПП, валутен
касиер и обменител.
Владимир Василев К инов – специа лност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи, МИО.
Владимир Емилов Григоров – специалност:
финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов – специалност:
фин. кред. застр. дело, оценител на недвижими
имоти.
Владимир Петков Георгиев – специалност:
икономика и организация на труда.
Владимир Райчев Йорданов – специалност:
икономист по транспорта, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Галина Божидарова Василева – специалност:
счетоводство и одитинг.
Галина Бориславова Иванова – специалност:
психология, туризъм.
Галина Ефтимова Ганева – специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, достъп до класифицирана информация.
Галя Василева А ламинова – специалност:
организация на производството и управление на
транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Ганка Миткова Герасимова – специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев – специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Димитров Политов – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
бизнес администрация, достъп до класифицирана
информация.
Георги Драгомиров Бакърд ж иев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на
бюджетни организации.
Георги Николов Календеров – специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев – специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
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Георги Троцки Малев – специалност: икономика на сигурността и отбраната, финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, достъп
до класифицирана информация.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева – специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова – специалност:
планиране.
Гергана Томова Масу рска – специа лност:
счетоводство и контрол; бизнес администрация.
Гинка Борисова Конова – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Григор Димитров Григоров – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова – специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов – специалност:
икономика на кооперациите, счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието.
Даниел Николов Стойков – специа лност:
счетоводство и контрол, оценител на търговски
предприятия, на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Василева Джаджарова – специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова – специалност:
икономика и управление промишлеността – оперативно управление в производствения процес в
промишлеността.
Данчо Петров Данчев – специалност: икономика и управление на търговията, достъп до
класифицирана информация.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова – специалност: управление на териториални системи,
право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, на недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност:
счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова – специалност:
счетоводство и контрол.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор
в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова – специалност: организация на производството и управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова – специалност: управление и планиране на народното
стопанство, финанси на териториалните единици.
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Димитринка Стоянова Минева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
вътрешен одитор в публичния сектор; оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов – специалност:
икономика и организация на селското стопанства,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност:
финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров – специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Ж ивков Ж ивков – специалност:
социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров – специалност:
икономика и организация на труда, банково
кредитиране.
Димитър Кирилов Радонов – специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков – специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Дим чо Атанасов Борисов – специа лност:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Добрин Стефанов Иванов – специа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов – специалност: икономика на труда, достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева – специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Донка Димитрова Петрова – специалност:
икономист-счетоводител, мениджър, експерт
счетоводител – регистриран одитор, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева – специалност:
финанси, кредит и застрахователно дело.
Евгения Иванова Сматракалева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова – специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Екатерина Стоименова Стоименова – специалност: икономика и управление на търговията,
управление на кооперации, право.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска – специа лност: икономика на външната
търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Ми тева – специа лност:
маркетинг и мениджмънт, експерт по счетовод-
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ни и финансово-ценови експертизи, оценка на
недвижими имоти – достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Иванова – специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и
МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка – специалност:
туризъм, оперативно счетоводство.
Ели Николаева Стефанова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
макроикономика.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова – специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС,
съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова – специалност:
стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, горско стопанство,
оценител на недвижими имоти, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Елисавета Владова Асенова – специалност:
икономика и организация на труда, оценител на
търговски предприятия, достъп до класифицирана
информация.
Елка Русева Жекова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
кандидат на икономическите науки, вътрешен
одитор в публичния сектор, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Емил Асенов Атанасов – специалност: доц.
д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност; вътрешен одитор на
системи за управление на качеството.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов – специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Симеонов – специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Д-р Емил Емилов Митов – специалност: стопанско управление, стратегическо управление.
Емил Любенов Генов – специалност: социално
икономическо планиране.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Еми ли я Бонева Стоянова – специа лност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева – специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Ернесто Олегов Еленков – специалност: стопанско управление, финанси, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант.
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Жени Петкова Гад жа лова – специа лност:
счетоводна отчетност, публична администрация.
Жоро Светославов Николов – специалност:
маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински
предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова – специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова – специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова – специалност: икономика и организация на туризма; мениджмънт
и маркетинг; финансово-счетоводна отчетност.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Зоя Методиева Владимирова – специалност:
планиране на народното стопанство, икономист.
Ива Спасова Вълкова – специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества,
недвижими имоти.
Иван Василев Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Владимиров Лазаров – специалност:
счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Николаев Ачев – специалност: икономика и управление на индустрията.
Иванка Христова Ценова – специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Василев Стоянов – специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Валентинов Динев – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов – специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов – специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов – специа лност: финанси, съобщителна и осигурителна техника и
системи, оценител на земеделски земи и трайни
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насаждения, търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи, банково дело.
Иван Георгиев Арнау тск и – специа лност:
машинна обработка.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев – специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стойков Стойков – специалност: финанси, икономика на кооперациите, икономистсчетоводител.
Иван Стоянов Иванов – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивана Минчева Христова – специа лност:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов – специалност:
счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева – специалност:
финанси и кредит, бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева – специалност:
финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова – специалност:
икономика – бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска – специалност:
народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, земеделски земи и
трайни насаждения.
Ивелина Христова Манчева – специалност:
финанси.
Иво Любомиров Димов – специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки – специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова – специалност:
счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева – специалност: икономика на сигурността и отбраната инженерхимик, фелдшер.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско
стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор,
машинен техник.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев – специалност:
финанси, счетоводство, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов – специалност: счетоводство и контрол.
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Илонна Тодорова Богданова – специалност:
икономика и организация на труда, пенсии.
Ирена Василева Цветкова – специалност:
финанси.
Ирина Димитрова Кьосева – специалност:
счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова – специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Станкова Стоилова – специалност:
финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания,
придобита правоспособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова – специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова – специалност: публични финанси, фирмено счетоводство, финансови
отчети на предприятия и одит.
Йонко Дочков Петров – специалност: финанси,
икономическа информатика.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки,
бизнес администрация – финанси/счетоводство,
доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност:
икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова – специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова – специалност:
макроикономика – банково и застрахователно
дело.
Йосиф Красимиров Радулов – специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие – специалност: финанси
и кредит.
Калин Пламенов Таушанов – специалност:
финансов мениджмънт, МИО.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Катя Атанасова Иванова – специалност: финанси, публични финанси.
Катерина Атанасова Михова – специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова – специалност: маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова – специалност:
икономист-счетоводител.
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Кирил Борисов Георгиев – специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски
предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на животински хранителни
продукти, консервиране и обществено хранене.
Кирил Георгиев Петров – специалност: социално и застрахователно дело.
Кирил Димитров Георгиев – специалност:
финанси, счетоводство и контрол, право.
К ирил Кра лчев Методиев – специа лност:
счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров – специалност:
счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински – специалност: счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова – специалност:
счетоводство и контрол, одитор на системи за
управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева – специалност:
икономика на т ъргови ята и промишлеността – средно икономическо.
Кристена Илиева Божилова – специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова Александрова – специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Златанов Костадинов – специалност:
финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева – специалност:
финанси и кредит.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Любен Василев Любенов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния
сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любомир Бонов Бонев – специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски – специалност:
счетоводство, право.
Любомир Константинов Васев – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия – фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
международни икономически отношения, транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Лиди я Георгиева Савкова – специа лност:
икономика, счетоводна отчетност.
Лиди я Гергинова Петкова – специа лност:
счетоводство и контрол, дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева – специалност:
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
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Лиди я Пет рова Лютакова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова – специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова – специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова – специалност:
счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева – специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев – специалност:
счет овод на о т чет нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Людмил Митев Недялков – специалност: счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева – специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Маргарита Георгиева Пецанова – специалност:
международни икономически отношения и митническа политика, фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска – специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова – специалност:
финанси и кредит, държавни финанси, финанси,
счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева – специалност:
икономика и организация на вътр. търговия.
Маргарита Ташева Радева – специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител
и регистриран одитор.
Маргарита Ценова Костова – специалност:
икономика и управление на индустрията, оценка на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти, финансови институции, права
на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Величкова Божкова – специалност:
финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа информат ика, иконом ика на
транспорта, счетоводство с програмен продукт,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова – специалност:
финанси и кредит.
Мариета Иванова Камбова – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
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Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева – специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова – специалност:
народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева – специалност:
финансов мениджмънт, финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова – специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева – специалност:
икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска – специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски
предприятия, земеделски земи, инвестиционен
проект.
Мария Кирилова Костова – специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева – специалност: финанси и кредит, право.
Мария Стефанова Войникова – специалност:
икономика на промишлеността.
Марко Петров Терзийски – специалност: счетоводна отчетност.
Мартин Николов Николов – специалност:
финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания, недвижими имоти.
Мая Ангелова Петрова – специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Цветанова Василева – специалност: управление и планиране на нар. стопанство, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска – специалност:
маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева – специалност:
международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност:
счетоводство и контрол.
М и лен Марчев Марков – спец иа л нос т:
МИО – управление на международни проекти,
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финанси, доктор по финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова – специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева – специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мимоза Вутова Влъчкова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мирена Милкова Шотекова – специалност:
стопански и финансов контрол, счетоводство и
контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирослав Борисов Петков – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление
и администрация.
Мирослав Жеков Николов – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослава Стоянова Маринова – специалност:
маркетинг, право на ЕС.
Минчо Василев Минчев – специалност: приложна математика, брокер на ценни книжа,
инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев – специалност: финанси.
Михаела Любомирова Йоргова – специалност:
икономика на промишлеността.
Мом ч и л Георг иев Жеков – спец иа л нос т:
финанси.
Момчил Станчев Тиков – специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова – специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Надеж да Коцова Тодорова – специалност:
счетоводна отчетност.
Надеж да Такова Лазарова – специалност:
финанси и кредит.
На д я Сил уанова Иванова – специа лност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева – специалност: бизнес
и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова – специалност: счетоводство и контрол.
Недка Иванова Петрова – специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров – специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова – специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова – специалност:
икономика и управление на промишлеността.
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Николай Георгиев Цонев – специалност: икономика и управление на транспорта – оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия, финансови активи и
финансови институции, права на интелектуална
и индустриална собственост, земеделски земи и
подобренията върху тях.
Нели Пет рова Ми хайлова – специа лност:
икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нина Спасова Стоименова – специалност:
маркетинг и мениджмънт; счетоводство, финанси
и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Николай Недков Тодоров – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски – специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Николина Георгиева Танева – специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Олга Георгиева Миленкова – специалност:
икономика на труда и социалното дело, здравна
икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов – специалност:
икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов – специалност: финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова – специалност: счетоводна отчетност – икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност:
аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Парашкевов Миков – специалност:
социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифиц.
информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Пет ър Панайотов Иванов – специа лност:
икономика и управление на търговията, бизнес
в туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петя Васкова Христова – специалност: международни икономически отношения, маркетинг.
Петя Костадинова Маринова – специалност:
счетоводство и контрол, право.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти – съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев – специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
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Победа Гечева Йонова – специалност: организация на машинната обработка, икономическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност:
счетоводство и контрол, синдик, оценител на
търговски предприятия и вземания, достъп до
класифицирана информация.
Радка Йорданова Бончева – специалност:
икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева – специалност:
икономика – счетоводство и одитинг.
Радослава Николова Лалова – специалност:
счетоводство и контрол; вътрешен одитор в
публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол – квалификация: управление на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров – специалност: икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност:
счетоводство и контрол.
Рени Димитрова Стоянова – специалност:
икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова – специалност: икономика и управление на търговията; счетоводство
и контрол.
Розалина Василева Колева – специалност:
икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски – специалност: социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росен Стоянов Костов – специалност: икономика, оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения, на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова – спец иа лност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация.
Росица Иванова Младенова – специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
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Румен Димитров Любенов – специалност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев – специалност: икономика и организация на труда, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, достъп до класифицирана информация.
Румен Цветанов А потолев – специалност:
икономика и управление на търговията, експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи.
Румен Цветанов Върбанов – специалност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева – специалност: икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка – специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на търговски
марки и промишлени образци.
Румяна Петрова Евтимова – специалност:
финанси и кредит – счетоводство с програмен
продукт, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Христова Димитрова – специалност:
финанси и кредит.
Рум яна Вергилова Начева – специалност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронно-изчислителна техника.
Сашка Филева Войнска – специалност: икономика – бизнес администрация, достъп до класифицирана информация.
Сашо Христов Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, земеделски земи,
цели държавни и общински предприятия, други
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова – специалност: икономика и управление на индустрията.
Светла Евтимова Михайлова – специалност:
ОПОИИ – организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и
организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова – специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор
по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско
управление.
Светослава Радева Георгиева – специалност:
икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова – специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство;
вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до
класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева – специалност: счетоводна отчетност.
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Силвия Николова Якимова – специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Симеон Ананиев Ананиев – специалност: икономика на транспортна фирма – счетоводство и
контрол, достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева – специалност:
финанси – банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова – специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Софка Петрова Боянова – специалност: управление и планиране на народното стопанство.
Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Спаска Методиева Атанасова – специалност:
икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
С та н исла в Га нев Бож ков – спец иа л нос т:
маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран
финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов – специалност: управление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински – специалност:
прогнозиране и планиране, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Стилиян Руменов Христов – специалност:
счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков – специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов – специа лност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Дел чев Гешев – спец иа л нос т: народностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова – специалност:
счетоводство и контрол.
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Тан я Велинова Бож и лова – специа лност:
финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Тан я Деми рева Деми рева – специа лност:
маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова – специалност: икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева К л яшева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено управление и
финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Иванова Илева – специалност: икономика на промишлеността, оценител на търговски
предприятия и вземания, разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Иванова Лукова – специалност: счетоводство и контрол.
Таня Петрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова – специалност:
икономика на промишленост та – финансово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова – специалност: организация на производството и управление
в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова – специалност: финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев – специалност: икономическа информатика, национална сигурност и
отбрана, достъп до класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева – специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова – специалност:
счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова – специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев – специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова – специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Петкова Староманова – специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
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Христо Валентинов Тодоров – специалност:
икономика и организация на труда.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
финансов мениджмънт, оценка на машини и
съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт,
електронна техника.
Христо Илиев Чамов – специалност: счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова – специалност: финанси, оценка на недвижими имоти.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции, банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юли я Борисова Христова – специа лност:
финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова – специалност: международни икономически отношения, финанси.
Юлия Иванова Нитова – специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев – специалност: финанси.
Яна Сергеева Данаилова – специалност: международни икономически отношения, оценка на
недвижими имоти.
Янка Желязкова Демирева – специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паскалева Чалъкова – специалност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова – специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев – специалност:
математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени
и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
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Анелия Иванова Стойкова – специалност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Атанаска Андреева Попчева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Биляна Демирева Демирева – специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов – специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Ван я Великова Григорова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Ван я Димит рова Пет рова – специа лност:
икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право – оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев – специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Вели чка Ген чева Тодрова – специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев – специалност:
финанси.
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Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност:
финанси – съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна
икономика.
Венцислав Иванов Иванов – специалност:
финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова – специалност: икономика и управление на търговията.
Веселин Димит ров Янков – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността, ръководител движение и търговската експлоатация.
Веселина Георгиева Попова – специалност:
икономика – бизнес администрация, счетоводство
и контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на инвестиционен проект.
Вес ел и на И л иева Та нева – спец иа л нос т:
ОПОИИ.
Виолета Димитрова Младенова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност:
аграрна икономика, икономист по АПП, валутен
касиер и обменител.
Владимир Емилов Григоров – специалност:
финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Петков Георгиев – специалност:
икономика и организация на труда.
Га л и на М и х а й лова По б орн и кова-Б оя но ва – специалност: финанси.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Ганов Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Добрев Господинов – специалност:
икономика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърд ж иев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на
бюджетни организации.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Георг и Фи л и пов К л я шев – спец иа л нос т:
маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Григор Димитров Григоров – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова – специалност:
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини и
съоръжения.
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Деница Юриева Маринова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност:
счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор
в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност:
финансов контрол.
Димитър Ж ивков Ж ивков – специалност:
социално-икономическо планиране.
Димитър Кирилов Радонов – специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров – специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска – специа лност: икономика на външната
търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Ми тева – специа лност:
маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова – специалност:
икономика и организация на труда, оценител на
търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов – специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Еми ли я Бонева Стоянова – специа лност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гад жа лова – специа лност:
счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
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земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорница Николаева Иванова – специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова – специалност:
планиране на народното стопанство, икономист.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивелина Христова Манчева – специалност:
финанси.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки,
бизнес администрация – финанси/счетоводство,
доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност:
икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова – специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Кирил Димитров Георгиев – специалност:
финанси, счетоводство и контрол, право.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
Тоня Иванова Ташева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Кристена Илиева Божилова – специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
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Лазарина Николова Койчева – специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лиди я Гергинова Петкова – специа лност:
счетоводство и контрол, дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лиди я Пет рова Лютакова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова – специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия – фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност – маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
международни икономически отношения, транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева – специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Маргарита Петкова Динкова – специалност:
финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа и нформат и ка, и коном и ка на
транспорта, счетоводство с програмен продукт,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марийка Тодорова Николова – специалност:
народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева – специалност:
финансов мениджмънт, финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски
предприятия, земеделски земи, инвестиционен
проект.
Меглена Петрова Желенска – специалност:
маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Миглена Антонова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
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Милвена Асенова Стоичкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова – специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мирослав Жеков Николов – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова – специалност:
икономика на промишлеността.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
На д я Сил уанова Иванова – специа лност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова – специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Нели Желева Терзиева – специалност: стокознание.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Пет рова Михайлова – специа лност:
икономика на индустрията, счетоводство, право.
Николина Георгиева Танева – специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николай Недков Тодоров – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски – специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева – специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност:
аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
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Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност:
счетоводство и контрол, синдик, оценител на
търговски предприятия и вземания, достъп до
класифицирана информация.
Радка Пламенова Василева – специалност:
икономика – счетоводство и одитинг.
Радко Иванов Чапаров – специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росица Боянова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление – оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Ива нова Ива нова – спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност: счетоводна отчетност, съдебносчетоводни експертизи.
Румен Цветанов А потолев – специалност:
икономика и управление на търговията, експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи.
Рум яна Вергилова Начева – специалност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация) – оценка
на електронноизчислителна техника.
Румяна Петрова Николова – специалност:
агроном – растителна защита.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и
организация на съобщенията, борсов посредник.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева – специалност:
икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова – специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стойчо Стоянов Николов – специа лност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Дел чев Гешев – спец иа л нос т: народностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Тан я Велинова Бож и лова – специа лност:
финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Тан я Демирева Демирева – специа лност:
маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Василева К л яшева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено управление и
финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност:
магистър по икономика, маркетолог – оценител
на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и
акредитация на лечебни заведения за болнична
помощ и диагностично-консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
финансов мениджмънт, оценка на машини и
съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт,
електронна техника.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност:
радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
европейски компютърен сертификат – експерт,
достъп до класифицирана информация.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, банков финансов анализ, вътрешен
контрол, оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
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Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева – специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова – специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Желязкова Демирева – специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров – специалност: горско стопанство, стопанско управление, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
регистриран в публичния регистър за упражняване
на частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология – оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
Александрета Николаева Върбанчовска – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Александър Василев Пенев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
А лександър Велков Гоцев – специа лност:
топлотехника.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев – специалност: металургия на черни метали.
А лекси Атанасов Чиликов – специалност:
механ. уредостроене, оценител на интелектуална
и индустриална собственост, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното
производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката
и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков – специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова – специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – оценка
на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров – специалност:
инд уст риа лен мени д ж мънт – ин женер-мениджър – управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физически
и юридически лица.
Анатоли Евгениев Михайлов – специалност:
ел. централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
недвижими имоти.
Ангел Йорданов Младенов – специалност:
електроенергетика, автотехническа експертиза.
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Ангел Кирилов Ангелов – специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
А нгелина Дими т рова Маринова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Андрей Страхилов Герасимов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специа лност: промишлено и г ра ж данско ст роителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова – специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения
за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Анета Златева Иванова – специалност: минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, оценител
на търговски предприятия и вземания.
А нета Иванова Йорданова – специалност:
електроснабдяване и електорообзавеждане на
промишлеността и транспорта, пълна проектантска правоспособност по част „Електрическа“.
Анна Василева Петрова – специалност: дървообработване и производство на мебели, инженердизайнер – производство на мебели.
А нна Здравкова Ба левска – специа лност:
автоматизация на производството, оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева – специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева – специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова – специалност:
земеустройство, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов – специалност:
химическа технология на дървесината – икономика, организация и управление на химическите
производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
А н тони Въ лков Зап рянов – специа лност:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
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Антония Господинова Чепилева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Асен Драгомиров Стоянов – специалност:
строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Апостол Йорданов Ангелов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов – специалност:
изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов – специалност: ел.
централи и мрежи.
Атанас Димитров Цвятков – специалност:
топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Ми хай лов Орозов – специа лност:
земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност:
инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно
и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация – професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бож и дар Христов Дончев – специа лност:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев – специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев – специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев – специалност:
архитектура.
Борис Георгиев Петков – специалност: хидравлика и пневматика.
Борис Константинов Борисов – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
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Борис Любомиров Станчев – специалност:
архитектура.
Борис Милчев Милев – специалност: технология и организация на железопътния транспорт,
технически надзор на парни и водогрейни котли,
съдове под налягане, газови уреди и инсталации,
системи по качество и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Попов – специа лност:
горско стопанство, оценка на гори и на земи в
горския фонд, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Борислав Младенов Савов – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност:
промишлена топлотехника.
Валентин Ангелов Миленов – специалност:
електротехника, доктор – електрически машини.
Валентин Атанасов Петков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Любомиров Кръстев – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Рачев Симеонов – специалност:
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Валентина Асенова Илиева – специалност:
инженерна геоекология, добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
Валентина Маринова Шишкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини – оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева – специалност:
електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков – специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов – специалност:
машинен инженер, патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев – специалност: летец – пилот от БГА, летателна експлоатация на
въздушния транспорт, международни икономически отношения и външноикономическа дейност, система за управление на безопасността на
полетите, въздушно законодателство, методичен
курс за проверяващ летателен персонал, превоз
на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова – специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти, достъп до класифицирана
информация.
Ваня Димитрова Велянова – специалност:
технология на металите, патентно дело, оценител
в областта на изобретенията и полезните модели,
търговски марки и промишлени образци.
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Ваньо Янков Николов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Васил А ндонов Веселинов – специалност:
автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Васил Николаев Николов – специалност: ел.
снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и
общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Васил Танев Стайков – специалност: радиоелектронна техника, системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса; криминалистика.
Василка Богданова Дамянова – специалност:
строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова – специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев – специалност:
технология на металите.
Величка Георгиева Тименова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев – специалност:
електронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, технически методи и средства за защита на класифицираната информация
при физическата є сигурност и сигурността на
АИС и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева – специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител
на недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев – специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова – специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител
на машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
оценка на въздействието върху околната среда,
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, пълна проектантска правоспособност по части геодезическа.
Весела Стоянова Корова – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифицирана информация.
Веселин Владиславов Василев – специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения
на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили – оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
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Веселин Валентинов Люцканов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев – специалност:
машинен инженер.
Веселин Николаев Миндов – специалност:
хидрогеология и инженерна геология – инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска – специалност:
горско стопанство; фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова – специалност:
машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова – специалност:
механично уредостроене, металорежещи машини
и технологични процеси за студена обработка на
металите, патентно дело, оценка на интелектуална
и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова – специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева – специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, международни
финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг
и мениджмънт.
Виолетка Маринова Цолова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, МИО
и ВИД.
Владимир Василев Васев – специалност: ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Василев Илиев – специалност: топло и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов – специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Габриела Любомирова Семова-Колева – специалност: архитектура, консервация на исторически градове и сгради, икономика, организация
и счетоводство.
Галина Петкова Главчева – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Георг и А н донов Георг иев – специа лност:
хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Таков – специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до
класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев – специалност: маш.
и апар. хр. промишленост, оценител на търговски
предприятия, машини и съоръжения, цели държав-
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ни и общински предприятия, съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Георги Димитров Грънчовски – специалност:
земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Георги Маринов Маринов – специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини
и съоръжения.
Ге о рг и Ней чев К а ц а р ов – с пец и а л но с т:
ВиК – мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов – специалност: геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Дамян Весков Бояджиев – специалност: геодезия, картография и фотограметрия, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Даниела Добрева Романова – специалност:
геодезия, пълна проектантска правоспособност;
приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтното планиране
и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова – специалност:
архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева – специалност: механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството, достъп
до класифицирана информация.
Де сис ла ва Н и колаева М и т у шева-Нен че ва – специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Детелин Петков Ганчев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов – специалност: геодезия,
фотограм. и картография, достъп до класифицирана информация.
Диана Цветкова Христова – специалност:
електронна техника ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Дико Георгиев Антонов – специалност: геодезия, фотограм. и картография – правоспособност
да извършва дейности по кадастъра, оценител на
недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска – специалност: топлинна и масообменна техника в химическата промишленост – пълна проектантска
правоспособност по части отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проектиране
на сградни газови инсталации.
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Димитринка Борисова Милевска – специалност: технология на шевното производство.
Димитър Алексиев Стоев – специалност: топлотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Атанасов Атанасов – специалност:
топло- и ядрена енергетика, машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност
по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за
емисии на парникови газове.
Димитър Илиев Димитров – специалност:
машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Димитър Йорданов Илиев – специалност:
технология на машиностроенето – притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов – специалност:
промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов – специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Николов Бузяков – специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Николов Николов – специалност:
разработка на полезни изкопаеми, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дими т ър Пеев Дими т ров – специа лност:
танкови войски – технически, КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и
радиооборудване, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Димитър Петров Петев – специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев – специалност: технология на машиностроенето, оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Тодоров Димитров – специалност:
радиотехника, радиоелектроника.
Димчо Славев Пиралков – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Добрина Стефанова Ченева – специалност:
геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Донка Цветкова Генова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев – специалност: промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов – специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова – специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
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Евгения Филипова Киселинова – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова – специалност:
промишлена електротехника – програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова – специалност: подвижен железопътен състав – оценка на машини
и съоръжения.
Елена Гьорева Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Ели Кирилова Симова – специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими
имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова – специалност:
подемно-транспортни строителни машини и
системи, счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова – специалност:
МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация
и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова – специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Асенов Стефанов – специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Боянов Йорданов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов – специалност: подемно-транспортни строителни и минни машини.
Емил Димитров Христов – специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев – специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Емил Русев Русев – специалност: подемнотранспортни строителни и минни машини – автотехническа експертиза, оценител на машини и
съоръжения в сферата на подемно-транспортни,
строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов – специалност: машини и апаратура за химическата и хранителната
промишленост.
Емил Цветанов Томов – специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, мениджър, оценител на недвижими
имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Антонова Петрова – специалност:
общо машиностроене и уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи.
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Емилия Георгиева Балканска-Василева – специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева – специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев – специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и
съоръжения.
Живко Здравков Мартинов – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана
информация.
Зорка Николова Милева-Василева – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно
дело, достъп до класифиц. информация.
Ива Дамянова Урумова – специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Детелинов Николаев – специалност:
строителство на сгради и съоръжения, строителни
конструкции.
Ивайло Николов Димитров – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за изв. на дейности по кадастъра,
достъп до класифицирана информация.
Ивайло Христов Коев – специалност: експлоатация и ремонт на летателните апарати,
индустриален мениджмънт.
И ва л и н Кос т ов Йосифов – спец иа л нос т:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Андонов Шестаков – специалност: горско стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов – специалност: подемно-транспортни и строителни машини
и системи.
Иван Атанасов Тодоров – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Василев Иванов – специалност: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Иванов Гешев – специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев – специалност: ел.
машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов – специалност: геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев – специалност:
технология на машиностроенето.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Младенов Илиев – специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов – специалност: топлинна и масообменна техника, патентно-лицензионна
дейност, интелектуална собственост, представител
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по индустриална собственост за изобретения и
полезни модели, марки, географски означения и
промишлен дизайн, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков – специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев – специалност:
електроинженер, криминалистически анализ на
звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Иван Чанков Иванов – специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева – специалност:
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова – специалност: топлоенергетика и ядрена
енергетика, оценител на недвижими имоти,
обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева – специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуална собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска – специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова – специалност: електротехника.
Иглика Димитрова Христова – специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технология на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Игор Янков Янкулов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов – специалност: топлинна и масообменна техника.
Ина Димитрова Бояджиева – специалност:
топлинна и масообменна техника, обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи.
Ина Олегова Ангелова – специалност: архитектура.
Искра Василева Лозанова – специа лност:
озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова – специалност:
архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра,
компютърна обработка на информацията.
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Ирина Иванова Петкова – специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до
класифицирана информация.
Ирина Красими рова Семерд ж иева – специалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър-предприемач, оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йоланда Петрова Недева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев – специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов – специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти, инвестиционни проекти в
публичния сектор, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов – специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев – специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Паш у нов – спец иа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йордан Христов Нешев – специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева – специалност:
атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление
и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени
системи, експерт по опазване на околната среда
и управление на строителни отпадъци, безопасни
условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и
остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева – специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
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Йорданка Христова Воденичарова-Пенева –
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Йосиф Георгиев Младенов – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Калинка Маркова Крумова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Камен Владимиров Рангелов – специалност:
електроинженер – далекосъобщителна техника,
ст.н.с. ІІ степен.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи. оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева – специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова – специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство – достъп до класифицирана информация.
Катя Петрова Маринкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност:
инженер по електроника и автоматика – радиои телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане
на пром. предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Д-р Калин Петров Радлов – специалност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев – специалност:
радиотехника, оценител на органи за контрол
І ниво, пълна проектантска правоспособност.
Кирил Богданов Николаев – специалност:
промишлена топлотехника – машинен инженер.
Кирил Христов Велков – специалност: подвижен жп състав, доц. доктор подвижен железопътен
състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска – специалност:
архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов – специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски, доктор по проектиране,
строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения, пълна проектантска правоспособност
по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев – специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

промишленост – автоматизация на дискретното
производство.
Костадин Христов Буков – специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински – специалност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност:
строителен инженеринг, бизнес администрация
и мениджмънт – международен бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев – специалност: машинен инженер – хидро- и пневмотехника, машинен
техник – двигатели с вътрешно горене, пълна
проек тан тска правоспособност – отоп ление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло и газоснабдяване.
Красимира Илиева Атанасова – специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, икономика, банково счетоводство, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Николова Петкова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
вписан в публичния регистър на експертите
по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи
на оценката: ландшафт, културно-историческо
наследство.
Кристина Стефанова Найденова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова – специалност:
технология на биопроизводствата – аграрни и
хранителни биотехнологии, доктор генетична
трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Лалка Рангелова Минкова – специалност:
архитектура, санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова – специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова – специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство – финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова – специалност:
ел. измервателна техника.
Лъчезар Пет ров Григоров – специа лност:
архитектура.
Лъчезар Радев Радев – специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Богданов Николаев – специалност:
промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев – специалност:
машинен инженер, икономика на транспортна-
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та фирма, оценител на машини и съоръжения,
експерт по финансово-икономически проблеми,
достъп до класифицирана информация.
Любомир Василев Цветков – специалност:
промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
международни икономически отношения, оценка
на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков – специалност:
технология на машиностроенето – експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография – пълна
проектантска правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, достъп до класифицирана
информация.
Макари Новев Радев – специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Манчо Григоров Манев – специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева – специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргари та Йорда нова Лоза нова – спец иалност: геодезия, фотограметрия и картография – среден техник.
Маргарита Райчева Гергова – специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова – специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
финансов мениджмънт, строителен техник – строителство и архитектура.
Марина Игнатова Николова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Марио Недков Марков – специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Мария Атанасова Циганчева – специалност:
топлинна и масообменна техника.
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Мария Борисова Матракова – специалност:
автоматизация на производството, оценител на
недвижими имоти.
Мари я Л юб ом и р ова Иск р ова-Поп и ва но ва – специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мари я Хрис т ова Верг ова – спец иа л нос т:
озеленяване, оценител на недвижими имоти,
синдик, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Мария Христова Николова – специалност:
технология на машиностроенето.
Мария Цончева Гугу чкова – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Маруся Росенова Стефанова – специалност:
металургия на черните метали, финансов мениджмънт, системи за опазване на околната
среда, оценител на недвижими имоти.
Мая Атанасова Динева – специалност: хидромелиоративно ст роителство, арх итек т у ра,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Методи Найчев Консулов – специалност: радиоелектроника.
Мила Николова Галева – специалност: геодезия, фотограм. и картография, управление на земи
и имоти, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова – специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов – специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева – специалност: геодезия,
фотограм. и картография.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева – специалност:
архитектура.
Михаил Александров Томов – специалност:
промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов – специалност:
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова Андреева – специалност:
земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова – специалност:
архитектура.
Надежда Христова Ярловска – специалност:
геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова – специалност:
далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова – специалност: технология на растителните, хранителните и вкусовите
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продукти, банки и банково дело, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант.
Надя Христова Тодорова – специалност: строителство и архитектура – среден техник, оценител
на недвижими имоти.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева – специалност: съобщителна техника.
Начко Христов Танев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната
среда, специалист по системи за управление на
околната среда.
Неделко Петров Неделков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов – специалност: механизация на селското стопанство – оценка на
машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова – специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева – специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански – специалност: ел.
централи, мрежи и системи, пълна проектантска
правоспособност по части електрическа.
Никола Димитров Николов – специалност:
промишлена топлотехника, противодействие на
международен тероризъм и вътрешен екстремизъм, достъп до класифицирана информация.
Никола Иванов Николов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николета Маринова К юрк чиева – спец иалност: геодезия – приложна геодезия; пълна
проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране,
трасировъчни проекти и планове, планове за
регулация.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и
АТЦ – инженер технология на машините, ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и
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управл. на полета на летателните апарати, достъп
до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов – специалност: информатика.
Н и кола й И ва нов И ва нов – спец иа л нос т:
транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев – специалност:
радиотехника и електромедицинска техника,
оценител на машини и съоръжения.
Николай Михайлов Генков – специалност:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на търговията, външна търговия,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Николай Танчев Гергов – специалност: технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова – специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
патентно дело.
Николинка Танева Радулова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Нора Лозанова Лозанова – специалност: ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова – специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност:
технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев – специалност: подвижен
железопътен състав, доцент, доктор, подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Павел Георгиев Иванов – специалност: разработка на полезни изкопаеми – открит добив,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Проф. Панайот Ангелов Панайотов – специалност: механична технология на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни
и дълготрайни активи.
Пей я Георг иева Будакова – специа лност:
технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Любенов Милевски – специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, достъп
до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева – специалност: промишлено и гражданско строи-

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

телство – технология, оценител на недвижими
имоти.
Петър Ангелов Ангелов – специалност: хладилна техника и технология, отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев – специалност: механизация на селското стопанство – оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев – специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология,
координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков – специалност: ДСТ,
електроинженер.
Петя Георгиева Николова – специа лност:
маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от ІІІ – VІ
категория, дейност по кадастъра.
Петя Пет кова Марин чева – специа лност:
промишлено и гражданско строителство; пълна
проектантска правоспособност по части конструктивна, и организация и изпълнение на
строителството.
Пламен Генов Генов – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, достъп до класифицирана
информация.
Пламен Димитров Гърбов – специалност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертнокриминалистическа дейност, актуализация на
проф. квалификация, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев – специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова – специалност: геодезия, правоспособност да извършва
дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева – специалност: архитектура.
Радко Иванов Чапаров – специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
Радослав Цанков Джанбазов – специалност:
инженер по геодезия, фотограметрия и топография; артилерийско инструментално разузнаване,
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правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова – специалност:
технология на машиностроенето – ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Райна Василева Бонева – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия – електронни средства за контрол и управление, пълна
проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева – специалност: промишлена техника.
Рали Динев Коев – специалност: ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, достъп до класифицирана
информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност:
строителство на сгради и съоръжения.
Рика Хараламбос Пападополулу – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов и
банков мениджмънт, оценка на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов – специалност: геодезия,
инженер геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Ру м яна Атансова Гондова – специалност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска – специалност:
промишлено и гражданско строителство, единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, световни стандарти за
бизнес оценяване.
Румяна Живкова Кръстева – специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отопрление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и
газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева – специалност:
автоматизация на производството в миннодобивната промишленост, промишлен мениджмънт,
оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Румяна Миткова Стоянова – специалност: технология на металите, икономист-международник,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
държавни и общински предприятия.
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Ру м яна Радкова Шипкова – специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Румяна Тошева Несторова – специалност:
селскостопанска техника, оценител на машини
и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова – специалност:
машиностроене и уредостроене – прецизна техника, правна закрила на интелектуалната собственост, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност:
горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов – специалност: обогатяване на полезните – И У на природопл.,
опазване и възпроизводство на обкръжаващата
среда, фирмено счетоводство, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Светозар Петров Георгиев – специалност:
далекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор
по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско
управление.
Свобода Желева Кирязова – специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност по част „Електрическа“.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева – специалност: хидростроителство, доктор по инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Симеон А наниев А наниев – специалност:
експлоатация на жп транспорта – оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Славинка Лазарова Генчева – специалност:
топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова – специалност:
геодезия, фотограм. и картография.
Снежанка Стоянова Андреева – специалност:
архитектура, организация и управление на малка
фирма – мениджър.
Снеж ина Димит рова Д жакерска – специалност: промишлено и гражданско строителство, технология, организация и управление на
международна инженерна дейност, ограничена
проектантска правоспособност – строежи V – VІ
категория, оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството
на основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова – специалност:
геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител
на недвижими имоти.
Спасия Костадинова Генчева – специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
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Спас Георгиев Милчев – специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов – специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров – специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков – специалност: инженер-механик, доктор на техническите
науки – машинно инженерство, професор – приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев – специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станимир Тодоров Ян чев – специа лност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятие и вземания.
Станислав Димов Пандев – специалност: ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
С т ефан Борисов Яковск и – спец иа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Стефан Златев Стефанов – специалност: ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология
и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков – специалност: топлотехника.
Стефан Стоянов Бебревски – специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева – специалност: земеустройство.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова – специа лност: тех нологи я на машиност роенето,
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева – специа лност:
технология на машините и металите.
Стефчо Димитров Христов – специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин – специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
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Стойчо Георгиев Стойков – специалност: ел.
енергетика – електроинженер – промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоян Петков Стоянов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност по геодезия и кадастър, проектантска
правоспособност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Ку нчева – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Танко Янков Танков – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова – специалност: геодезия, фотограм. и картография.
Тан я Георг иева Тра йкова – спец иа л нос т:
машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифицирана информация.
Таня Илиева Алексиева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка – специалност: промишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева – специа лност:
маркшайдерство, извършва технически дейности
при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова – специалност:
топлинна и масообменна техника, оценител на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Татяна Милчева Драганинска – специалност:
архитектура, екология, соларни технологии, европроекти.
Ташко Веселинов Ташев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева – специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева – специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки – специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев – специалност: радиотехника.
Тодор Иванов Чакъров – специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тодор Христов Дими т ров – специа лност:
експлоатация на ж.п транспорт, достъп до класифицирана информация.
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Тони Петров Тонев – специалност: технология
и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, автотехническа експертиза, изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Тоня Иванова Ташева – специалност: геодезия, фотогрметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Филип Савов Савов – специалност: технология
на машиностроенето, заваръчна техника секция
корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров – специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Генов Колев – специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев – специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов – специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Димитров Брестлиев – специалност:
Топлинна и х ладилна техника – среден техник – топлоснабдяване, отопление, вентилация и
климатизация, технология на обществени сгради,
на предприятия за леката промишленост, на
обекти и съоръжения за природен газ, механична
технология на дървесината, маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински
предприятия, активи.
Христо Динков Камберов – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
финансов мениджмънт, оценка на машини и
съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт,
електронна техника.
Христо Николов Манчев – специалност: металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов – специалност: ел.
енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков – специалност: минна
електромеханика, трансфер и внедряване на технологии и изделия; оценител на цели държавни
и общински предприятия, активи, технически
контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров – специалност:
радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и
съоръжения.
Цветан Младенов Стойков – специалност:
транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов – специалност:
маркашайдерство и геодезия.
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Цветана Атанасова Теофилова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева – специалност:
минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева – специалност:
маркшайдерство – средно техническо, оценител
на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов – специалност:
общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева – специалност:
транспортна техника и технологии, финансов
контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова – специалност: хидротехническо строителство, хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност:
радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества; оценка на машини и
съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, сертификат: европейски компютърен
сертификат – експерт, достъп до класифицирана
информация.
Чавдар Георгиев Енчев – специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имоти и строителството.оценка
на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт
и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов – специалност: геодезия, предприемачество и право в международния
бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Явор Николов Терзиев – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов – специалност: автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова – специалност: електрификация на селското стопанство, обследване
на енергийна ефективност на сгради.
Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов – специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт, машинен техник.
Ангел Йорданов Младенов – специалност:
електротехника, автотехническа експертиза.
Доц. д-р Инж. Ангел Петков Ангелов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов – специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов – специалност: автомобилен транспорт, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
А н тони Въ лков Зап рянов – спец иа лност:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
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Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Аспару х Васи лев Васи лев – специа лност:
транспортна техника и технологии – автомобилна
техника, автоексперт-оценител, автотранспортна
техника.
Атанас Велинов Тодоров – специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника,
надежност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател – инструктор
за обучение на водачи на МПС.
Атанас Димитров Атанасов – специалност:
изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Петров Табаков – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели
с вътрешно горене (инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов – специалност:
трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова – специалност:
двигатели с вътрешно горене, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов – специалност: технология и управление на транспорта; преподавател – инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов – специалност: транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов – специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари, организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградски транспорт.
Васил Кирилов Андонов – специалност: монтьор и водач на МПС, средно специално, механизация на мините.
Васил Пенчев Пенчев – специалност: транспортна тех ника и тех нологии, автомобилна
техника.
Вениамин Вълков Тодоров – специалност:
технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
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Виктор Ленинов Иванов – специалност: технология и управление на транспорта, бизнес
администрация.
Владимир Василев Васев – специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев – специалност:
експлоатация и ремонт на летателните апарати,
основни положения на стандартизацията в ЕС,
НАТО и Република България, финанси, банково
дело, мениджмънт на военновъздушните сили,
оценител на машини и съоръжения, достъп до
класифицирана информация.
Д-р Владимир Делчев Начев – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов – специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георги Асенов Стоименов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Джонев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков – специалност: експлоатация на свързочната техника, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифицирана информация.
Георги Златков Кузмев – специалност: траспортна техника и технологии, технология и управление на транспорта, инженер по транспорта.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски – специалност: колесни и верижни машини; автомобили,
трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Димитър Алексиев Стоев – специалност: топлотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Кирилов Късметов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Ди м и т ър К и рчев И ва нов – спец иа л нос т:
транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи на ПТП, основи на риска и
автомобилно застраховане.
Димитър Пеев Димитров – специалност: танкови войски – технически КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване, достъп до класифицирана информация.
Димчо Славев Пиралков – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ем и л Ди м и т ров Хрис т ов – спец иа л нос т:
машиностроителни технологии и производствена техника, технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова – специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Живко Христов Евтимов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на машини и съоръжения.
Ивайло Емилов Григоров – специа лност:
електротехника.
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Ивайло Петров Йорданов – специалност: технология и управление на транспорта.
Иван Александров Маринов – специалност:
публична администрация, строителна механизация – машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Йорданов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС
и ППС.
Иван Методиев Методиев – специа лност:
автомобили и кари, средно специално, експертоценител на МПС.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Младенов Илиев – специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев – специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник; патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии; оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев – специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р Калин Петров Радлов – специалност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Христов Велков – специалност: подвижен жп състав, доц. доктор, подвижен железопътен
състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов – специалност: технология и организация на железопътния транспорт,
експерт – железопътен транспорт – технически,
икономически и търговски проблеми, криминалист, специализирал в направленията: дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Кольо Дончев Михов – специалност: маркетинг.
Костадин Георгиев Грънчаров – специалност:
експлоатация и ремонт на АТТ.
Красимир Николаев Пъргов – специалност:
транспортен мениджмънт и логистика, стопанско
управление, извършване на периодични прегледи
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за проверка на превозните средства, превозващи
опасни товари, сервизен специалист – тахографи.
Ленин Велинов Станоев – специалност: двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на
автомобилния транспорт и селското стопанство,
селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбов-Белева – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова – специалност:
технология и организация на автомобилния
транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и
авиация – изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен възел
при комбинирани товарни превози.
Михаил Тодоров Недков – специалност: двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов – специалност:
транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов – специалност:
технология на машиностроене и уредостроене.
Младен Георгиев Христов – специалност:
транспортна техника и технологии, застраховане
и социално дело.
Начо Константинов Симеонов – специалност:
бизнес мениджмънт и технологии, автотехнически експертизи.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Владимиров Пелов – специалност:
железопътна техника – електрически локомотиви,
автотехническа експертиза.
Николай Пеев Камбуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, инженер по двигатели
с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов – специа лност:
двигатели с вътрешно горене.
Павел Иванов Джамбазов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, патентно дело,
Европейско патентно ведомство, оценител на интелектуално и индустриална собственост и други
фактически отношения, правомощия за обектите
в областта на: изобретения и полезни модели,
на търговските марки и промишлени образци,
оценка на други активи (дизайн, декоративни
изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов – специалност: транспортна техника и технологии.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Пет ър Любомиров Костов – специалност:
измервателна техника, автотехническа експер-
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тиза – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС.
Петър Пенчев Славов – специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа
експертиза – проблеми, методика.
Пеню Димов Пенев – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене.
Радослав Кирилов Стоянов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт,
бизнес мениджмънт на автомобилните превози,
АТЕ.
Росица Владимирова Шонева – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Румен Петров Таслаков – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев – специалност: автомобили, трактори и кари.
Светослав Велков Велков – специалност: автомобилна техника.
Серьожа Лазаров Даскалов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Славянка Стоянова Гелева – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров – специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков – специалност: инженер-механик, доктор на техническите
науки – машинно инженерство, професор – приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев – специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев – специалност: трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
машиностроителни технологии и производствена
техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология
и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Кръстев Делчев – специалност: автотехническа експертиза, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димитров Стоименов – специалност: авт омоби ли и кари – експ лоатац и я и
ремон т – сред но спец иа л но, орга н иза ц и я и
управление на франчайзинговата дейност, автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари, извършване на периодични прегледи на ППС.
Тодор Иванов Чакъров – специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тони Петров Тонев – специалност: технология
и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен
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експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, автотехническа експертиза, изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Господинов Христов – специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководителдвижение.
Христо Емилов Емилов – специалност: автоексперт, английски език, ниво В1.
Христо Иванов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, технологии и
безопасност в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
финансов мениджмънт, оценка на машини и
съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт,
електронна техника.
Христо Недков Христов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Цветан Кръстев Тодоров – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и
съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов – специалност:
общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров – специалност: специалист по ДВГ и автомобили.
Янко Васков Николов – специалност: автотехническа експертиза, технология и управление
на транспорта.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албен Рашков Родопманов – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
А лександър Велков Гоцев – специа лност:
топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов – специалност:
технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите,
инженер-химик, вътрешен одитор.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева – специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов – специалност:
химическа технология на дървесината – икономика, организация и управление на химическите
производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
А н тони Въ лков Зап рянов – спец иа лност:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
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Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност:
инженер-технолог по обществено хранене.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно
и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев – специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев – специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Георгиев Петков – специалност: хидравлика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност:
промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифицирана информация.
Валентин Атанасов Петков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов – специалност:
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков – специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Стефанов Михайлов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова – специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев – специалност:
технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев – специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Виолета Върбанова Шентова – специалност:
механично уредостроене, металорежещи машини
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и технологични процеси за студена обработка на
металите, патентно дело, оценка на интелектуална
и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова – специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева – специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, международни
финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг
и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев – специалност: технология на машиностроенето.
Георг и А н донов Георг иев – спец иа лност:
хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев – специалност: машини и апаратура за хранителната промишленост,
оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Костадинов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Димитър Атанасов Атанасов – специалност:
топло- и ядрена енергетика, машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност
по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за
емисии на парникови газове.
Димитър Йорданов Илиев – специалност:
технология на машиностроенето, притежател на
патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев – специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев – специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Стамов Тончев – специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи,
правоспособен да извършва софтуерен одит на
физически и юридически лица.
Димитринка Борисова Милевска – специалност: технология на шевното производство.
Евгения Кръстева Табова – специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински
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предприятия, на машини и съоръжения в сферата
на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Елеонора Емилова Вълева – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Елияна Димитрова Христова – специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Тодоров Соколов – специалност: машини и апаратура за химическата и хранителната
промишленост.
Ем и л и я А н т ова Пе т рова – спец иа л нос т:
общо машиностроене и уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи.
И ва л и н Кос т ов Йосифов – спец иа л нос т:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Иванов Гешев – специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Стойнов Кючуков – специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Иван Чанков Иванов – специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска – специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова – специалност:
промишлена топлотехника – пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Ина Димитрова Бояджиева – специалност:
топлинна и масообменна техника, обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина Красими рова Семерд ж иева – специалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър-предприемач, оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева – специалност:
атомни електроцентрали и инсталации – инже-
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нер-топлофизик, съвременни методи за отопление
и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени
системи, експерт по опазване на околната среда
и управление на строителни отпадъци, безопасни
условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и
остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева – специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност:
инженер по електроника и автоматика – радиои телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Константин Борисов Балев – специалност:
електроинженер – ел. централи и мрежи.
Костадин Христов Буков – специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински – специалност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност:
строителен инженеринг, бизнес администрация и
мениджмънт, международен бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев – специалност: машинен инженер – хидро- и пневмотехника, машинен
техник – двигатели с вътрешно горене, пълна
проек тан тска п равоспособност – отоп ление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло и газоснабдяване.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев – специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
Красин Стоянов Койчев – специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, пълна проектантска
правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, обследване за
енергийна ефективност и сертфициране на сгради.
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Кристина Стефанова Найденова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, оценител на машини и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова – специалност:
хидравлични машинии съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Радев Радев – специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Людмил Алексиев Недялков – специалност:
технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
международни икономически отношения, оценка
на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Макари Новев Радев – специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева – специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова – специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова – специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Мари я Павлова Гашарова – специа лност:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова – специалност:
технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
финансов мениджмънт, строителен техник – строителство и архитектура.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов – специалност:
промишлена топлотехника.
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Надка Йорданова Дянкова – специалност:
далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева – специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Невена Михайлова Стефанова – специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Нед я л ко И ва нов И ва нов – спец иа л но с т:
технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск
за околната среда, специалист по системи за
управление на околната среда.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти; определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на машините, ракетно- артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова – специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност: технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев – специалност: подвижен железопътен състав, доцент, доктор – подвижен железопътен състав и теглителна сила
на влаковете.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Павлина Лилова Стефанова – специалност:
организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд.
Пей я Георг иева Бу дакова – спец иа лност:
технология на растителни, хранително-вкусови
продукти.
Пет ър Любенов Брънеков – специа лност:
ДСТ, електроинженер.
Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност:
строителство на сгради и съоръжения.
Ру м яна Атансова Гондова – специа лност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
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насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Миткова Стоянова – специалност:
технология на металите, икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка
на цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова – специалност:
технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност:
горско стопанство.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Светослав Веселинов Март инов – специа лност: т ранспортна тех ника и тех нологии,
доктор по транспорт, корабоплаване и авиация,
стопанско управление.
Серьожа Лазаров Даскалов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Симеон А наниев А наниев – специалност:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков – специалност: монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, социални дейности.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност, конструктивна
организация и изпълнение на строителството и
пожарна безопасност – конструктивен, оценител
на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев – специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Спасия Костадинова Генчева – специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Станимир Малинов Станков – специалност:
експлоатаци я и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
С т ефан Борисов Яковск и – спец иа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология
и управление на автомобилния транспорт – автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков – специалност: топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков – специа лност:
ел. енергетика – електроинженер, промишлена
автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите,
експер т по европейско т ех н и ческо за коно -
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дателство и контрол за безопасност и качество
на промишлените продукти.
Ти н ко Пе т ков Триф онов – спец иа л но с т:
автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодор Желев А вджиев – специалност: радиотехника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки – специалност: технология на машиностроенето, оценител
на машини, съоръжения и оборотни активи.
Тони Петров Тонев – специалност: технология
и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, автотехническа експертиза, изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Хараламби Йонков Петров – специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов – специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководителдвижение.
Цветан Младенов Стойков – специалност:
транспорт и енергетика.
Цветелин Николаев Малинов – специалност:
общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
води.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Адалберт Асенов Антов – специалност: компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев – специалност: математика, изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов – специалност:
комуникационна техника и технологии, радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян – специалност:
информатика.
А лексан дър Нед ялков К ирков – специа лност: информац ионна сиг у рност – авт орск и
права на софтуерни приложения и в интернет;
установяване и сигурност на системи с банкови
карти – достъп до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски – специалност:
автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов – специалност:
изчислителна техника – автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения
в сферата на елек т рон ната п ром и ш ленос т,
химическата промишленост и автотранспорта.
Божидар Руменов Шуманов – специалност:
информатика, софтуерни технологии в интернет.
Ва лери Най денов Пет ров – спец иа лност:
радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Весел А н г елов Пен д и чев – спец иа л нос т:
електронна техника ППМЕ, право, патентно
дело, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недви-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

жими имоти и паметници на културата, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
представител в областта на изобретенията и
полезните модели и в областта на търговските
марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп
до класифицирана информация.
Георги Красимиров Радков – специалност:
комуникационна техника и технологии, комуникационна осигурителна техника, достъп до
класифицирана информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев – специалност: математика и информатика.
Даниела Димитрова Събева – специалност:
компют ърни системи – информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова – специалност: електронна техника и микроелектроника,
достъп до класифицирана информация.
Димитър Борисов Шалварджиев – специалност: компютърни системи и технологии.
Димитър Петров Петев – специалност: радио- и телевизионна техника.
Д и м и т ър С та мов Тон чев – спец иа л нос т:
електронна техника, управление на софтуерни
активи, правоспособен да извършва софтуерен
одит на физически и юридически лица.
Дойчин Тодоров Метексинов – специалност:
компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия К ирилова Димитрова – специалност: промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев – специалност: компютърни системи и технологии, автотехническа
експертиза.
Емил Трайков Стоянов – специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева – специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев – специалност: радиотехника.
Д-р Иван Драгов Тренчев – специалност:
финанси – банково дело, математика, информатика, достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева – специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения
в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника,
права на интелектуална собственост, недвижими
имоти, търговски предприятия.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Йорда н Пет ров Гри г оров – спец иа л нос т:
изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова – специалност: информатика – компютърна графика,
приложна математика, електронна техника.
Камен Владимиров Рангелов – специалност:
електроинженер – далекосъобщителна техника,
ст.н.с. ІІ степен.
Костадин Златанов Костадинов – специалност: МАУВ – механизация и автоматизация
на управлението на войската, достъп до класифицирана информация.
Любомир Стефанов Тулев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, право, противодействие на
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високотехнологичните престъпления и новите
форми на организирана престъпност.
Марин Владимиров Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марио Недков Марков – специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милен Спасов Спасов – специалност: компютърни системи и технологии.
Милена Борисова Игнатова – специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова – специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев – специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Н а деж д а Х рис т ев а Ге о рг иев а-Д и м и т р о ва – специалност: електроника и автоматика.
Николай Емилов Томов – специалност: информатика.
Николай Найденов Хранов – специалност:
книгоразпространение – библиотечно-информа ц ион н и дей нос т и, ком п ю т ърн и сис т ем и,
мобилни комуникации, софтуерен и хардуерен
компютърен оценител, софтуерно пиратство,
достъп до класифицирана информация.
Николинка Танева Радулова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян – специалност:
математика и информатика, бизнес информатика
с английски език, сертифициран да провежда
обучения в академиите за информационни технологии на Майкрософт.
Петър Велков Христов – специалност: транспортна техника и технологии, експерт на ИНГА
по трибология.
Павлин Галинов Панев – специалност: компютърни системи и технологии, електронно
управление.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: физика.
Петър Недялков Кирков – специалност: комуникационна техника и технологии – аудиокомуникационна техника.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии – видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Пламен Тенев Панайотов – специа лност:
автоматика, информационна и управл яваща
техника.
Преслав Димит ров Пу гев – специа лност:
автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
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Райна Иванова Шопова-Нейкова – специа л нос т: елек т рон на т ех н и к а Е Я М У, г еоде зия – електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев – специалност:
далекосъобщителна техника.
Светомир Димитров Донев – специалност:
компютърни системи и технологии.
Слави Весиславов Маринов – специалност:
комуникационна техника и технологии.
Снежана Светославова Люцканова-Димова – специалност: изчислителна техника.
Тан я Енева Коцева – спец иа лност: електронна техника, софтуерен одит на физически
и юридически лица.
Тереза Стоянова Тренчева – специалност:
информационни технологии, английска филология, доцент по обществени комуникации и
информационни науки.
Тодор Димитров Балабанов – специалност:
софтуерни технологии в интернет, доктор по
информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов – специалност:
автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов – специалност: компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност:
радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и
съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, сертификат: Европейски компютърен
сертификат – експерт, достъп до класифицирана
информация.
Цветоми р Атанасов Атанасов – специа лност: микроелектроника и полупроводникови
устройства.
Чавдар Георгиев Енчев – специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване на недвижимите имоти и строителството,
оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов – специалност:
електронна и комуникационна техника и технологии – диагностика и приложение на МПС,
разследване на престъпления в киберпространството, достъп до класифицирана информация.
Ю ри й С т ой ков А н г е лов – с пец и а л но с т:
радио- и телевизионна техника; компютърни
мрежи; съдебен експерт по компютърнотехнически експертизи.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Адриана Николаева Джокова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти.
Александър Василев Пенев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
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Александър Драганов Шулев – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински – специалност: промишлено и гражданско строителство,
икономика – оценител на инвестиционен проект,
на недвижими имоти.
Александър Николов Танев – специалност:
пътно строителство, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
А настас Тодоров Горанов – спец иа лност:
геодезия, фотограметрия и картография – оценител на земеделск и земи, подобрени ята и
насажденията върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова – специалност: архитектура, промишлено и гражданско
строителство – конструкции, опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Ангелина Гергинова Атанасова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
инженерна безопасност.
А нгелина Дими т рова Маринова – спец иалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Ангел Коцев Петров – специалност: пътно
строителство, икономика на строителството,
достъп до класифицирана информация.
А нгелина Дими т рова Маринова – спец иалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Андрей Страхилов Герасимов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, оценител на недвижими
имоти.
А не т а Ге о рг иев а К а м енов а-В а по рд ж ие ва – специалност: промишлено и гражданско
строителство, оценител на недвижими имоти,
цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова – специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова – специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева – специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оцени-
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тел на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева – специалност:
архитектура, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова – специалност: строителство и архитектура, строителен
техник.
Антонио Вилиянов Шопов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, машини и съоръжения, финансови институции.
Антония Господинова Чепилева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Ст.н.с. ІІ ст. Атанас Николов Паскалев – специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас С т оянов Николов – спец иа лност:
водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов – специалност: пътно
строителство.
Беатриче Еленкова Христова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация – професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова – специалност: архитектура.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова – специалност: промишлено и гражданско строителство, технически контрол по част конструктивна
на и н вес т и ц ион н и т е п роек т и, оцен и т ел на
недвижими имоти.
Благой Петров Наков – специалност: промишлено и гражданско строителство – оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Божидар Кирилов Борисов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Бож и дар Христов Дончев – специа лност:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева – специалност: архитект у ра, оценител на
земеделск и земи, подобрени ята и т райните
насаждения върху тях, оценител на недвижими
имоти.
Бойко Иванов Терзиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструк-
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ции, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, оценител на недви ж ими
имоти.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Константинов Борисов – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борислав Младенов Савов – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Боряна Иванова Влъчкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова – специалност:
архитектура.
Бранимир Владимиров Динев – специалност:
промишлено и гражданско строителство – пълна
проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения,
организация и изпълнение на строителството.
Валентин А липиев Петков – специалност:
хидротехническо ст роителство, оценител на
недвижими имоти.
Валентин Атанасов Петков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Ва лентин Георгиев Ликов – специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения и бизнес.
Валентин Димитров Моллов – специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков – специалност:
електроенергетика, далекосъобщителна техника,
икономист – организатор на производителността
на труда и управлението в промишлеността,
експерт на Националната строителна федерация, експерт на Българската браншова камара
на енергетиците, координатор по безопасност
и здраве в строителството, здравословни и безопасни условия на труд.
Валентин Любомиров Кръстев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Стойнев Тонев – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Валери Антов Велин – специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, строителство и
архитектура.
Ва л я С т ефа нова Пет рова – спец иа л нос т:
транспортно строителство, икономика на транспортна фирма; пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация
и изпълнение на строителството, технически
контрол по инвестиционни проекти, достъп до
класифицирана информация.
Ваньо Янков Николов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова – специалност:
промишлено и гражданско.
Ваня Асенова Илиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика
на строителството.
Ван я Георг иева Станкова – специа лност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съ-
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оръжения, международни икономически отношения, мениджмънт на инженерната фирма,
управление и отчетност на фирмата, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров – специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и
архитектура – среден техник.
Васил Трайков Георгиев – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Весела Георгиева Горанова – специалност:
водоснабдяване и канализация, контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност.
Весела Стоянова Корова – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифицирана информация.
Веселин Пет ров Миланов – специа лност:
промишлено и гражданско строителство – технология – икономика на транспортната фирма;
безопасност и здраве при работа в строителството, технически спецификации за оперативна
съвместимост за конвенционални железопътни
системи.
Вес ел и н Ва лен т и нов Л юц к а нов – спец иалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова – специалност:
строителство и архитектура, строителен техник,
брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова – специалност:
архитектура.
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Виолетка Маринова Цолова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, МИО
и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова – специалност:
геодезия, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Георг и А н донов Георг иев – спец иа лност:
хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Ге орг и Д я н ков Ге орг иев – спец иа л но с т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Сълев Сачански – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка – специалност: геодезия, фотограметрия и и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, търговски предприятия.
Глори я Илиева Д жад жева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
води.
Дамян Весков Бояджиев – специалност: геодезия, картография и фотограметрия; оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Георгиев Раковски – специалност:
строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, автоексперт.
Даниела Янчева А нталавичева – специалност: п ром иш лено и г ра ж данско ст рои т елс т во – конс т ру к ц и и, оцен к а на нед ви ж и м и
имоти.
Данка Янчева Василева – специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова – специалност:
архитектура.
Дафина К ирилова Пешева – специалност:
архитект у ра, архитект у рно-градустройствени
проблеми при обновяването на жилищно-търговските улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева – специалност: промишлено и гражданско строителство,
здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството, достъп до класифицирана информация.
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Ден и ц а Конс т а н т и нов а Р ус ев а-Ге о рг ие ва – специалност: водоснабдяване и канализац и я – м реж и и съоръжени я, оцени т ел на
недвижими имоти.
Де сис ла ва Н и колаева М и т у шева-Нен че ва – специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Деян Великов Попов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, достъп до
класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова – специалност:
архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции – организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Димитров Антонов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков – специалност:
транспортно строителство и пътно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Бузяков – специалност:
промишлено и гражданско строителство, организаци я на производството и у правление
в с т рои т елс т во т о – оцен и т ел на ма ш и н и и
съоръжения, на недвижими имоти, достъп до
класифицирана информация.
Д и м и т ър Па на йо т ов Д же леб ов – спец иа л но с т: т ра нспор т но с т р ои т е лс т во – п ът но
строителство, Общ и специализиран държавен
контрол, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия
и вземания, на финансови активи и финансови
институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Димит ър Петров Ганджов – специалност:
архитектура, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Димитър Рангелов Донков – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Стоянов Димитров – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, Дейности по кадастъра.
Донета Божкова Божкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, Стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съоръжения.
Евг ен и Н и колов Па шеев – спец иа л нос т:
пътно строителство.
Евгений Николаев Гацов – специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти.
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Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева – специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева – специалност:
строителство и архитектура, озеленяване.
Е к ат е р и н а И в а н о в а Ж аб и н с к а-Н и ко ло ва – специа лност: топлинна и масообменна
техника.
Екатерина Лулчева Терзиева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Гьорева Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова – специалност:
строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова – специалност: водоснабдяване и канализация.
Е л и з а К а л чев а И в а нов а – с пец и а л но с т:
хидротехническо строителство, икономика на
недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева – специалност: архитектура, санитарно инженерство, оценител на
недвижими имоти.
Емил Асенов Стефанов – специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Ем и л Л ю б ом и р ов С ъб ев – спец иа л но с т:
техник по строителство и архитектура, оценки
на недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Теофанов Шолев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Торком Мечикян – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Емил Цветанов Томов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Ем и л и я Хрис т ова Точева – спец иа л нос т:
архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова – специалност: геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов – специалност:
строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифицирана информация.
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Иван Вангелов Марчоков – специа лност:
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
И в а н Ге о рг иев А н а к иев – с пец и а л но с т:
технология и механизация на строителството,
оценител на недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов – специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата, достъп до класифицирана
информация.
Иван Стефанов Бръчков – специалност: земеустройство.
Ивана Минчева Христова – специа лност:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров – специалност: транспортно строителство – строителство и възстановяване на железопътни линии.
Илина Димитрова Стоянова – специалност:
архитектура.
Илка Пенчева Размова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, експертизи
съгласно § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова – специалност: архитектура.
Ива Ц вета нова А н г елова – спец иа л нос т:
транспортно строителство – пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Ирена Илиева Мирчева – специалност: архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова – специалност: архитектура, счетоводство и контрол.
Иск ра Кру мова Стойкова – специа лност:
строителство и архитектура – среден техник.
Йола н да Пет рова Недева – спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов – специалност:
хидромелиоративно строителство, право – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Паш у нов – спец иа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Кру мов Йорданов – специа лност:
архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански – специалност: архитектура.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
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Йорданка Борисова Веселинова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йо р д а н к а Х р и с т о в а В о д е н и ч а р о в а -П е нева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева – специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Капка Маринова Донева – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
К ат я С т оя нов а Дри нов а – с пец и а л но с т:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
К и ри л Д и м и т р ов К и р ов – спец и а л но с т:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов – специалност:
земемер – техник.
К и ри л к а С т оя нова Д и мовск а – спец иа лност: архитектура, компютърни технологии на
архитекти.
К лавдия Димитрова Вангелова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, ценообразуване на недвижими
имоти, конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Коста Петров Костов – специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете
и специалните войски, доктор по проектиране, ст роителство и поддържане на железни
пътища и съоръжени я, пълна проектантска
правоспособност по транспортно строителство
и транспортни съоръжения, конструктивна на
транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Красимир Димитров Митов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност:
строителен инженеринг, бизнес администрац и я и мен и д ж м ън т – меж д у народен бизнес
мениджмънт.
Кръстю Ботев Ботев – специалност: строителен инженер по хидротехническо строителство.
Костадин Ангелов Николов – специалност:
геодезия, правоспособнот да извършва дейност
по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев – специалност: архитектура.
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Красимира Илиева Тодорова – специалност:
архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова – специалност: арх итек т у ра, оценител на недви ж ими
имоти.
Лалка Рангелова Минкова – специалност:
архитектура, санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Л и л и С ла вчева И ва нова – спец иа л но с т:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова – специалност: пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова – специалност: железопътно строителство, оценител
на недвижими имоти, цели държавни и общинск и предпри яти я, т ърговск и предпри яти я и
вземания, арбитър при Стопанския арбитражен
съд – София.
Любен Красимиров Петков – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Л юбом и р Асенов Пе т ров – спец иа л нос т:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков – специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски
предприятия.
Любомир Петров Събев – специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова – специалност: архитектура.
Людмила Тодорова Кирова – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Манчо Григоров Манев – специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, специалист по обследване на енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, експерт
на Националната строителна федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижимо
имущество.
Мариана Иванова Чапарова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, удостоверение – чл. 17,
т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова – специалност: ст роителство и арх итек т у ра – тех ник,
оценител на недвижими имоти.
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Мариана Стефанова Терзиева – Попова – специалност: архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева – специалност: водоснабдявае и канализация, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
проектиране на строителни констру к ции за
сеизмични въздействия.
М ари н Д и м и т р ов Ко лев – с пец и а л но с т:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
архитектурни паметници на културата и произведения на изкуството.
Марин Танов Ву тов – специалност: ст роителен ин женер по водоснабд яване и канализация, финансов мениджмънт, строителен
техник – строителство и архитектура.
К.н. Мари на Дон чева Тра й кова – спец иалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти, проектантска правоспособност по част
конструктивна, технически контрол по част
конструктивна на инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, пълна
проектантска правоспособност.
Марина Игнатова Николова – специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова – специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова – специалност:
архитектура, оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права
на интелектуална и индустриална собственост,
машини и съоръжения.
Мари я Л юб ом и р ова Иск р ова-Поп и ва но ва – специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева – специалност: промишлено и гражданско строителство, патентно дело – оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценител на други активи в сферата на ново и
съвременно българско изобразително изкуство,
дизайн и паметници на културата.
Мари я Нед ялкова Коцева – специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конс т ру к ц и и, оцен и т ел на нед ви ж и м и и мо т и,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Мари я Павлова Гашарова – специа лност:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мари я Пе т р ова Паскова – спец иа л но с т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти.
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Мария Симеонова Григорова – специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд, недвижими имоти.
Мария Цончева Гугу чкова – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Мая Атанасова Динева – специалност: хидромелиоративно ст роителство, арх итек т у ра,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова – специалност:
хидромелиоративно строителство, строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия.
М и ла д и н Пе т ров Пе т ров – спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство.
Милен Димитров Русенов – специалност:
архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милка Пет рова Винарова – специа лност:
земеустройство, международни икономически
отношения.
Миломир Пенчев Богданов – специалност:
арх и т ек т у ра , меж д у нар од н и и коном и че ск и
отношения – оценител на недвижими имоти,
оценка за въздействието върху околната среда,
топлотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева – специалност:
архитектура.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, правоспособност да извършва
дейности по кадастъра.
М и т к а М и т ов а И в а нов а – с пец и а л но с т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, финансово-счетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – констру к ции, менид жър и вътрешен одитор на
системи за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов – специа лност:
хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова – специалност:
архитектура.
Надежда Христова Стойчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова – специалност: п ромиш лено и г ра ж данско ст рои телство, проектантска правоспособност по части
конструктивна, организация и изпълнение на
строителството, технически контрол по част
конструктивна на инвестиционните проекти.
Ната ша Тошева И ва нова – спец иа л нос т:
пътно строителство.
Наташа Ценева Ковачева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Начко Христов Танев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
води, съдебносчетоводни и финансово-цено-
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ви експертизи – внедряване и подобряване на
системи за управление на здраве и безопасност
при работа чрез оценка и управление на риска
на работното място. вътрешни одити по здраве
и безопасност с отчитане на изискванията на
БДС, вътрешен одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Нели Георгиева Николова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова – специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева – специалност: земеустройство, управление на земи и имоти,
оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев – специалност:
архитектура.
Ник ифор Георгиев Бибин – специа лност:
архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Николай А ндонов Хад ж имаринск и – специалност: архитект у ра, пълна проектантска
правоспособност.
Ни кола й Гюров Н и колов – спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство, техническ и конт рол по част конст ру ктивна на
инвестиционните проекти.
Н и кола й И ва нов И ва нов – спец иа л нос т:
транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова К юрк чиева – спец иалност: геодезия – приложна геодезия; пълна
проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране,
трасировъчни проекти и планове, планове за
регулация.
Нина Господинова Ламбова-Димова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност: технология и механизация на строителството.
Олга А ндонова Берберова – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради; оценител на оборотни
и дълготрайни активи, търговски предприятия
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и вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Олга Радкова Петрова – специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Павел Евгениев Цолов – специалност: промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Панайот Красимиров Савов – специалност:
архитектура.
Пена Христова Партъчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, оценка на сгради – паметници на културата, оценка на движимо и недвижимо имущество на държавните
и общинските фирми.
Пе т ко Ко с т ов З о р ов с к и – с пец и а л но с т:
х и д роенерг ийно с т рои т елс т во, оцени т ел на
недвижими имоти.
Петко Петков Дренков – специалност: архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими
имоти.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов – специалност: геодезия и картография.
Петър Йорданов Савов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения,
управление на земи и имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Каменов Милчев – специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Манолов Донев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Петър Савов Попов – специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Петя Иванова Менгова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология и организация.
Петя Иванова Силянова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Пламен Димитров Гърбов – специалност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения; правоспособност по част
конструктивна.
П ламен Павлов Бож и лов – спец иа лност:
строителен техник – сградостроителство и архитектура.
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Пол я Д и м и т рова Бож кова-Пенева – специа лност: арх итек т у ра, дву мерно чертане с
AutoCAD 14.
Радинка Иванова Тричкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Ра дослава Донева Донева – специа лност:
архитектура.
Райна Василева Бонева – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия,
електронни средства за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова – специалност: строителство и архитектура – техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност:
строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов
и банков мениджмънт, оценка на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Росица Димитрова Георгиева – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова – специалност: арх итек т у ра, оценител на недви ж ими
имоти, активи, произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н. в сферата на произведенията на
архитектурата и недвижимите паметници на
културата.
Р у мен А по с т олов Н и нов – спец иа л но с т:
конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради – ограничена проектантска
правоспособност – има право да проек т ира
самостоятелно строежи от V – VІ категория
съгласно ЗУТ по части конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Румен Николов Урумов – специалност: технология и механизация на строителството – оценител на недвижими имоти, координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев – специалност: среден
техник по водно строителство.
Ру м яна Атансова Гондова – специа лност:
хидрогеология и инженерна геология – фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова – специалност: геодезия, фотограметрия и
картография, оценител на недвижими имоти.
Румяна Георгиева Узунова – специалност:
ПГС – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
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Румен Емилов Шолев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева – специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Р у м я н а М и т ков а П ару шев а-Пех л и в а но ва – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Руска Борисова Димитрова – специалност:
математика – изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, пожарна
безопасност, координатор по безопасност и
здраве в строителството, пълна проектантска
правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Симеон Иванов Марков – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски – специалност:
транспортно строителство – железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов – специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти, цели държавни
и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология – оценка на недвижими имоти, оборотни и
дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Соня Хаим Стойкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна,
организация и изпълнение на строителството и
пожарна безопасност – конструктивен, оценител
на недвижими имоти.
Снежанка Илиева Танушева – специалност:
архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова – специалност:
строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева – специалност:
архитектура, организация и управление на малка
фирма – мениджър.
Снеж ина Димит рова Д жакерска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на
международна инженерна дейност, ограничена
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проектантска правоспособност – строежи V – VІ
кат ег ори я, оцен и т ел на нед ви ж и м и и мо т и,
вътрешен одит на системи за управление на
качеството на основата на изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев – специалност:
военен инженер по ПГС.
Станими р Тодоров Ян чев – специа лност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов – специалност:
строителство на сгради и съоръжения, конструкции, пълна проектантска правоспособност.
Станислава Борисова Николова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
организаци я и у правление на тактическ ите
подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност:
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
С т ефа н Борисов Яковск и – спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Стефан Димов Кондев – специалност: технолог и я и механизац и я на ст рои телст во т о,
оценител на недвижими имоти.
С т ефа н И ва нов Я ма л иев – спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Стоянов Бебревски – специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова – специа лност: тех нологи я на машиност роенето,
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Стоянова Стоянова – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност, оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов – специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин – специалност:
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Петрова Ку нчева – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Та ш ко В е с е л и нов Та шев – спец иа л но с т:
промишлено и гражданско строителство – технология.
Танко Янков Танков – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска – специалност:
архитект у ра, екологи я, соларни технологии,
европроекти.
Теменужка Василева Минчева – специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева – специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижи-
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ми имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинка Димитрова Кочукова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Тоня Иванова Ташева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Тотка Илкова Славова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност по
част конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Финка Стайкова Неделчева – специалност:
архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев – специалност: архитектура.
Хрис т о Тош ков Георг иев – спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство.
Ц ве та Георг иева Га н чева-Вел кова – специа лност: промишлено и г ра ж данско ст ро ителство – конструкции, оценител на недвиж и м и и мо т и, т ех н и ческ и кон т рол по час т
конструктивна на инвестиционните проекти.
пълна проектантска правоспособност по част
конструктивна, организация и изпълнение на
с т рои т елс т во т о – конс т ру к ц и и на сг ра д и и
съоръжения, стоманени конструкции съгласно
Еврокод 3 и Еврокод 4, проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия
съгласно Еврокод 1998-ЕС 8, изчисляване на
конструкции за сеизмични въздействия, укрепване на строителни изкопи в градски условия,
Наредба № 5 за т ех ни ческ и т е паспор т и на
строежите и нейното прилагане, Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните здравословни
и безопасни условия на труд при извършване
на СМР, план по безопасност и здраве – теория
и практика, моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000, моделиране на
строителни конструкции в среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева – специалност:
архитектура.
Ст.н.с. ІІ ст. Цветан Иванов Германов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
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Юлия Любомирова Димитрова-Цекова – специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова – специалност:
строителен техник, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Явор Кирилов Шопов – специалност: строителен инженер, инженер по строителство и
възстановяване на железопътни линии.
Яким А лександров Червеняков – специалност: пътно строителство.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов – специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков – специалност: противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов – специалност: противопожарна техника и
безопасност.
Димитър Стоянов Димитров – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Живко Здравков Мартинов – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: К Щ, инженерно-техническа, РА В,
АВ – боеприпаси, инженер-химик, техника и
технологи я на взривните работи, дост ъп до
класифицирана информация.
Съдебно-енергийна експертиза
Анета Златева Иванова – специалност: минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Атанас Димитров Цвятков – специалност:
топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност:
промишлена топлотехника.
Веселин Йорданов Чобанов – специалност:
електротехника, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Владимир Василев Илиев – специа лност:
топло- и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Е к ат е р и н а И в а н о в а Ж аб и н с к а-Н и ко ло ва – специа лност: топлинна и масообменна
техника.
Иван Константинов Димитров – специалност: електроенергетика и електрообзавеждане,
електроснабдяване и електрообзавеж дане на
промишлени предприятия.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева – специалност:
атомни електроцентрали и инсталации – инженер - т оп ло фи зи к , с ъвр емен н и ме т од и з а
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отопление и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и
промишлени системи, експерт по опазване на
околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен
надзор, инвеститорски и технически контрол,
ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност:
инженер по електроника и автоматика – радиои телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Константин Борисов Балев – специалност:
електроинженер – ел. централи и мрежи.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Павел Георгиев Иванов – специалност: разработка на полезни изкопаеми – открит добив,
оценител на машини и съоръжения, оценител
на недвижими имоти.
Полина Методиева Александрова – специалист: промишлена топлотехника, икономика
и управление на промишлеността, финанси и
счетоводство, съдебносчетоводен експерт.
Славей Славчев Луков – специалност: монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, социални дейности.
Христо Пенчев Ми хайлов – специа лност:
ел. енергетика; правоспособност за строеж,
поддържане и ремонт на асансьори.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова – специалност: биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева – специалност:
озеленяване, строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – специалност: биология – екология, оценител на
земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева – специалност: биология – хидробиология и опазване на
водите, търговски маркетинг и мениджмънт,
системи за управление на качеството и вътрешни
одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
М ари а н а Б ог о ев а Б ог д а нов а – с пец и а лност: биотехнологични процеси, биотехнолог,
специалист по биотехнологични процеси със

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

специализация генно и клетъчно инженерство,
маркетинг и бизнес мениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност:
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова – специалност:
полевъдство.
Съдебно-зоологическа експертиза
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов – специалност: химия, кинология.
Валентина Владимировна Йорданова – специалност: биология и химия.
М ари а н а Б ог о ев а Б ог д а нов а – с пец и а лност: биотехнологични процеси, биотехнолог,
специалист по биотехнологични процеси със
специализация генно и клетъчно инженерство,
маркетинг и бизнес мениджър.
Съдебна микробиологична експертиза
Виоле т а Въ л чева Р ус ева – спец иа л но с т:
биотех нологии, молек ул ярна биологи я, доктор – микробиология.
Йоско Петков Петков – специа лност: ветеринарна медицина, доктор – зоохигиена и
организация на ветеринарното обслужване.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
М ари а н а Б ог о ев а Б ог д а нов а – с пец и а лност: биотехнологични процеси, биотехнолог,
специалист по биотехнологични процеси със
специализация генно и клетъчно инженерство,
маркетинг и бизнес мениджър.
Съдебно-ентомологична експертиза
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния
сектор, машинен техник.
М ари а н а Б ог о ев а Б ог д а нов а – с пец и а лност: биотехнологични процеси, биотехнолог,
специалист по биотехнологични процеси със
специализация генно и клетъчно инженерство,
маркетинг и бизнес мениджър.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева – специалност: биология – хидробиология и опазване на
водите, търговски маркетинг и мениджмънт,
системи за управление на качеството и вътрешни
одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Съдебно-екологична експертиза
Даниела Тодорова Иванова – специалност:
екология.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния
сектор, машинен техник.
М ари а н а Б ог о ев а Б ог д а нов а – с пец и а лност: биотехнологични процеси, биотехнолог,
специалист по биотехнологични процеси със
специализация генно и клетъчно инженерство,
маркетинг и бизнес мениджър.
Нед я л ко И ва нов И ва нов – спец иа л но с т:
технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск
за околната среда, специалист по системи за
управление на околната среда.
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Славка А ндреева Петрова – специалност:
инженерна геоекология, икономекологичен одит
на замърсени земи, териториално-устройствено
планиране и развитие, защита на околната среда
и опазване на културноисторическото наследство.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
А дриан Петров Димитров – специалност:
технология на неорганичните и органичните
вещества – техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
А дриана Иванова Негрева – специалност:
химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни
камъни, нумизматика и антикварни ценности,
културно-исторически ценности в България.
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов – специалност: химия, кинология.
А н г е л Пе т р ов Му т а ш к и – с пец и а л но с т:
технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова – специалност:
химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов – специалност:
химическа технология на дървесината, икономика, организация и управление на химическите
производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения, търговски предприятия
и вземания, финансови активи и финансови
институции, машини и съоръжения, недвижими
имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична
химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп
до класифицирана информация.
Добринка Дянкова Добрева – специалност:
технология на органичния синтез и каучук – патентно дело, представител по индустриална
собственост за изоберетения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлени
дизайни.
Маргарита Маринова Колева – специалност:
технология на влакната и кожите.
Михаил Цветков Маринов – специалност:
технология на полимерите, текстила и кожите.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
Нед я л ко И ва нов И ва нов – спец иа л но с т:
технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск
за околната среда, специалист по системи за
управление на околната среда.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов – специалност: технология на неорганичните вещества.
Д-р Таня Юлиянова Стоилкова-Илиева – специа лност: хими я – органична и ана литична
химия, органична химия.
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Д-р Цвета Павлова Сарафска – специалност:
химия, химия на твърдото тяло.
Съдебно-физическа експертиза
А н г е л Пе т р ов Му т а ш к и – с пец и а л но с т:
технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова – специалност:
технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова – специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова – специалност: химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка – специалност: химия.
Илина Иванова Савчева – специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Маргарита Маринова Колева – специалност:
технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова – специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николета Спасова Цанкова – специалност:
д-р по геология на минералните ресурси – приложна минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: АВ боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова – специалност:
химия.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Спас Жел язков Димитров – специалност:
технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев – специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков – специа лност:
оптически прибори и системи.
Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
А н г е л Пе т р ов Му т а ш к и – с пец и а л но с т:
технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична
химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп
до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова – специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Маргарита Маринова Колева – специалност:
технология на влакната и кожите.
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Николета Спасова Цанкова – специалност:
д-р по геология на минералните ресурси – приложна минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ боеприпаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи, достъп до класифицирана
информация.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов – специалност: технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев – специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова – специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев – специалност:
ветеринарна медицина, ветеринарна администрация – курс публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов – специалност:
ветеринарна медицина, разработване, вндеряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев – специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов – специалност:
ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска – специалност: ветеринарна медицина,
ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
национални стнадарти за млечни продукти и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов – специалност:
ветеринарномедицински лекарства и ваксини,
ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев – специалност: горско
стопанство.
Венета Найденова Кръстева – специалност:
полевъдство.
Венцислав Петков Иванов – специалност:
полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев – специалност: полевъдство.
Георги Пеев Ламбов – специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов – специалност: растителна защита.
Да ви д ко Георг иев Нешев – спец иа л нос т:
полевъдство.
Димитър Владимиров Николов – специалност: икономика и организация на селското
стопанства, икономика и управление на АПП,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Трънгалов – специалност:
агроном – тропично и субтропично земеделие.
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Драгомир Желязков Димитров – специалност: инженер-агроном, тропично и субтропично
земеделие, доктор – селекция и семепроизводство на културните растения, сортоизпитател,
експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски – специалност: полевъдство.
Л и д и я Тодорова Пе т кова – спец иа л нос т:
растителна защита.
М ари а н а Б ог о ев а Б ог д а нов а – с пец и а лност: биотехнологични процеси, биотехнолог,
специалист по биотехнологични процеси със
специализация генно и клетъчно инженерство,
маркетинг и бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов – специалност: лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска – специалност: полевъдство, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, достъп до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев – специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и
съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Пе т ър Д и м и т ров Пе т ров – спец иа л нос т:
горско стопанство, регистриран за извършване
на дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов – специалност: агроинженерство – лозаро-градинарство.
Румяна Петрова Николова – специалност:
агроном – растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова – специалност:
лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева – специалност:
полевъдство.
Снежана Любенова Петрова – специалност:
полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов – специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Христо Събков Събков – специалност: селскостопанска техника, механизация и електрификация на животновъдството.
Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
А дриана Иванова Негрева – специалност:
химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни
камъни, нумизматика и антикварни ценности,
оценител на културно-историческите ценности
в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова – специалност: история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева – специалност: изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни
метали, скъпоценни камъни, българска живопис,
скулптура и графика на 19 и 20 век.
Венцесла в Марков Ен чев – спец иа лност:
п ра во, п ра вна за к ри ла на и н т елек т уа л ната
собственост.
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Виолета Бойчева Николова – специалност:
плакат и визуална комуникация, промишлени
изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права
на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова – специалност: декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кавалджиев – специалност:
актьорско майсторство.
Йордан Захариев А ндонов – специалност:
кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Д желебов – специалност:
керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев – специалност:
музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова – специалност:
изкуствознание.
Пр о ф. д-р Марг ари т а Йорда нова Пеше ва – специалност: история, философия, радио- и
телевизионни програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева – специалност: художествена бродерия, изработка, преработка и
ремонт на изделия от злато и сребро.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров – специалност: професор по журналистика, доктор
на филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов – специалност:
класическа археология.
Петър Атанасов Наумов – специалност: плакат, оценител на недвижими имоти.
Клас „Оценителни експертизи“
А дриан Петров Димитров – специалност:
технология на неорганичните и органичните
вещества – техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ата нас Вел и нов Тодоров – спец иа л нос т:
ремонт и експлоатаци я на автотранспортна
техника, надежност и техническа диагностика
на автотранспортна техника, преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Валерий Иванов Обретенов – специалност:
икономика и управление на строителството,
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров – специалност:
технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Весел А н г елов Пен д и чев – спец иа л нос т:
електронна техника ППМЕ, право, патентно
дело, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на
декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и
недвижими имоти и паметници на културата,
ма ш и н и и с ъ ор ъ жен и я, а к т и ви – д ви ж и мо
имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на
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търговските марки и промишлените образци,
марки, географски означения и промишлени
дизайни, достъп до класифицирана информация.
Виолета Божидарова Божкова – специалност:
публични финанси; оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни
насаждения.
Виолета Бойчева Николова – специалност:
плакат и визуална комуникация, промишлени
изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права
на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Виолета Иванова Докузова – специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в т ърговски дру жества, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов – специалност:
автоматизация на минното производство, оценител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова – специалност:
биология – специализация „Ботаника“; оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, недвижими имоти.
Георги Младенов К ирилов – специалност:
индустриален мениджмънт, оценител на машини
и съоръжения.
Георг и Фи л и пов К л я шев – спец иа л нос т:
маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев – специалност: агрохимия с фермерство и агробизнес; оценител
на недвижими имоти, търговски предприятия
и вземания, машини и съоръжения, права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и д ру г и фа к т и ческ и о т ношен и я, т ърг овск и
предприятия и вземания, финансови активи
и финансови институции; съдебен експерт по
компютърни системи и оценител на селскостопански земи, цени и ценообразуване на обекти,
сгради, машини и съоръжения.
Диа на Мари нова М и нева – спец иа л нос т:
неорганични и електрохимични производства;
оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – специалност: икономика и организация на селското
стопанства, икономика и управление на АПП,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димит ър Пет ров Стойчев – специа лност:
технология на машиностроене, оценка на машини и съоръжения.
Донка Димитрова Петрова – специалност:
икономист-счетоводител, мениджър, експертсчетоводител – регистриран одитор, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Донка Панайотова Стоименова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, право – юрист с ограничена правоспособност, брокер – недвижими имоти, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Евг ен и я Фи л и пова К ис ел и нова – спец иа л но с т: т ра нспор т но с т р ои т е лс т во – п ът но
строителство, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
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Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Торком Мечикян – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Илиева Драгозова-Иванова – специалност: ландшафтна архитектура; доктор по организация и управление – изследване на модела
за управление на ландшафтно-архитектурната
дейност в зелените системи на градовете.
Елена Маринова Цветкова – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти.
Живко Христов Евтимов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на машини и съоръжения.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Иван Николов Иванов – специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели,
марк и, геог рафск и означени я и промишлен
дизайн, оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров – специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор
по каменоделство.
Константин Руменов Гергинов – специалност:
геодезия, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа информат ика, иконом ика на
транспорта, счетоводство с програмен продукт,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мартин Николов Николов – специалност:
финанси, оценител на търговски предприятия
и вземания, недвижими имоти.
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Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева – специалност:
промишлена топлотехника; оценител на машини
и съоържения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство
и битовото обслужване.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране в народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Николай Михайлов Генков – специалност:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на търговията, външна търговия,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, лиценз
за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол
по конструкции на сгради и съоръжения.
Петър Йорданов Савов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения.
управление на земи и имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Ренета А лекса н д рова Ди м и т рова-Цон ко ва – специалност: окачествяване и оценка на
диаманти.
Румен Димитров Митов – специалност: българска филология, право на интелектуалната
собственост, патентно дело.
Снежана Миланова Гаджева – специалност:
транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на
търговски предприятия и вземания.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност – конструктивен,
оценител на недвижими имоти.
Стефан Колев Стефанов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, информатика, проектиране и използване
на изчислителни системи, пълна проектантска
правоспособност – конструктивна на сгради и
строителни съоръжения, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
Клас „Други съдебни експертизи“
Александър Георгиев Костадинов – специалност: право, оценител на недвижими имоти,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
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Антония Благовестова Якмаджиева – специалност: икономика на интелектуалната собственост; правна закрила на интелектуалната
собственост.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност:
инженер-технолог по обществено хранене.
Бинка Владева Кирова – специалност: художествено оформление на облекло и тъкани,
правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска – специалност:
специална педагогика – логопедия, олигофренопедагогика; музикална педагогика; клинична
психология.
Бож идара Искрева Кривира дева – специалност: педагогика на девиантното поведение,
доктор – теория на възпитанието и дидактика,
доцент – теория на възпитанието и дидактика.
Ваня Лукова Матанова-Колева – специалност:
педагогика, проф. по медицинска психология.
Велислав Иванов Иванов – специа лност:
електронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Ен чев – спец иа лност:
п ра во, п ра вна за к ри ла на ин т елек т уа лната
собственост.
Венелина Кирилова Луканска – специалност:
социални дейности – социална работа в общински структури.
Весел А н г елов Пен д и чев – спец иа л нос т:
електронна техника ППМЕ, право, патентно
дело, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
представител в областта на изобретенията и
полезните модели и в областта на търговските
марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп
до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов – специалност:
икономика на транспорта.
Виолета Пенева Янкова – специалност: фармация, патентен специалист, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Владимир Петров Площаков – специалност:
славянска филология, специалист по полски език
и преподавател по български език и литература,
екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков – специалност: водно
строителство – среден техник.
Георги Добрев Господинов – специалност:
икономика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георг и Фи л и пов К л я шев – спец иа л нос т:
маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Десислава Здравкова Александрова – специалност: история.
Димитър Владимиров Николов – специалност: икономика и организация на селското
стопанства, икономика и управление на АПП,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
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Добри Спасов Пан д у рск и – специа лност:
право.
Добрина Георгиева Златева – специалност:
строителство и архитектура.
Дора Георг иева Славкова – специа лност:
математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров – специалност:
организация и икономика на дистрибуторската
и аптечната практика; к линична фармация;
икономика на здравеопазването; финанси, магистър-фармацевт, специалност: здравна политика
и мениджмънт на здравеопазването, доктор по
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; доцент по социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията.
Емил Боянов Йорданов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Любомиров Балкански – специалност:
зъботехника, патент за изобретение на очна
протеза и метод за изработването є; майстор
по занаята оптика – оптик-окулист, ектопротези;
точиларство.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
И ва л и н Кос т ов Йосифов – спец иа л нос т:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Василев Иванов – специа лност: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Йорданов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт,
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети
по МПС и ППС.
Иван Николов Иванов – специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели,
марк и, геог рафск и означени я и промишлен
дизайн, оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния
сектор, машинен техник.
Йордан Кирилов Дойчинов – специалност:
ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йорда н Н и колов И ва нов – спец иа л нос т:
мебелно производство.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
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Кирил Петров Петров – специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор
по каменоделство.
Константин Стефанов Пенков – специалност:
антикварна дейност, археология, бизнес оценител на художествени ценности – филателия и
антикварни ценности.
Красимир Драганов Тасков – специалност:
Композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев – специалност:
музикална педагогика.
Л и л я н а С п ас ова Пу нева – спец и а л но с т:
фармация, патентно дело, представител по индустриална собственост за марки, географски
означения и промишлен дизайн, изобретения и
полезни модели. оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика, специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова – специалност: предучилищна педагогика, счетоводство
и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Стефанов Тулев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, право, противодействие на
високотехнологичните престъпления и новите
форми на организирана престъпност.
Людмил Михайлов Горчев – специалност:
хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Пр о ф. д-р Марг ари т а Йорда нова Пеше ва – специалност: история, философия, радио- и
телевизионни програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
М ари а н а Б ог о ев а Б ог д а нов а – с пец и а лност: биотехнологични процеси, биотехнолог,
специалист по биотехнологични процеси със
специализация генно и клетъчно инженерство,
маркетинг и бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова – специалност:
право.
Марионела Тодорова Колева – специалност:
приложна математика, сертификат за призната
пълна правоспособност на отговорен актюер.
Марица Димитрова Попова – специалност:
спорт, разузнавач, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
М а я Н и к иф о р ов а С т а н ков а-Ку юм д ж ие ва – специалност: фармация, патентно дело;
представител по индустриална собственост за
следните обекти: марки, географски означения
и промишлени дизайни, изобретения и полезни
модели.
Милена Георгиева Фетваджиева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милена Миткова Асенова – специа лност:
технология и управление на транспорта.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров – специалност: професор по журналистика, доктор
на филологическите науки.
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Мирослава Цанкова Стойчева – специа лност: чешка филология, квалификация: преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев – специалност:
физическо възпитание, управление и право на
интелектуална собственост.
Нели Стефанова Йорданова – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари; патентно дело; право.
Нина Ми хайлова Заркова – специа лност:
строителство и архитектура – средно образование.
Петя Васкова Христова – специалност: международни икономически отношения, маркетинг;
английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова – специалност: журналистика.
Д-р Пламена Петрова Попова – специалност:
право, авторски права върху архитектурни произведения, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ боеприпаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи, достъп до класифицирана
информация.
Радмила Невенова Пеловска – специалност:
п реводач и на нау ч но - т ех н и ческ а л и т ерат ура – английски език, италиански език.
Ридван Исмаилов Мехмедов – специалност:
турска филология – специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова – специалност:
философия, ИОУ на изобретения и патентнолицензионни дейности.
Росита Радкова Желева – специалност: филмова и телевизионна режисура.
Румен Димитров Митов – специалност: българска филология, право на интелектуалната
собственост, патентно дело.
Севдалина Иванова Дрехемова – специалност: икономика на интелектуалната собственост, съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев – специалност: културно-просветна работа – организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова – специалност:
немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева – специалност: география на туризма, преводач на
френски.
Снежана Кирилова Драганова – специалност:
педагогика – детски учител.
С т ефка Кр ъс т ева И л чева – спец иа л нос т:
немска филология.
Стефан Иванов Иванов – специалност: управление на териториалните системи.
Стоян Христов Нейчев – специалност: финанси, икономика и управление на човешките
ресу рси, икономика и организаци я на т руда – проекти.
Тони Йонков Веков – специалност: биотехнологични процеси със специализация биоорганичен синтез; социална медицина и организиция
на здравеопазването и фармацията; обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов – специалност: машинна обработка.
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Юлия Василева Стефанова – специалност:
пол и т и ческ и нау к и, г еолог и я и п р оу ч ва не
на полезните изкопаеми, вътрешен одитор в
публичния сектор, икономика и мениджмънт,
член на Асоциацията за противодействие на
икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина – специалност: автоматизирано оборудване на машиностроенето, патентно дело.
Юлиян Георгиев Слабаков – специалност:
музикална педагогика, композиция.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за
съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2019 г.
А вг ус т и на Васи лева Тренева – испа нск и
език, немски език, достъп до класифицирана
информация.
Атанас Николов Челебиев – немски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – турски език.
Ваня Чавдарова Кашлакева – унгарски език,
италианск и език, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Виктория Ангелова Лулчева – гръцки език.
Владимир Георгиев Панов – арабски език.
Върбан Йорданов Лилов – френски език.
Георги Йорданов Рогов – английски език.
Десислава Янушова Желязкова – полски език.
Евгения Андонова Стойнева – руски език,
сръбски език.
Евгения Иванова Мандраджиева – арабски
език, достъп до класифицирана информация.
Емма Ленивна Берсуцка – руски език.
Женя Радославова Шамис – иврит.
Ивай ло Йорданов Йорданов – английск и
език.
Иван Кирилов Гюдуров – руски език.
Илка Иванова Енчева – сръбски език, хърватски език, словенски език.
Ирина Юриевна Верещак – руски език, украински език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова – немски език.
Лилия Людмилова Тасева – немски език.
Магдалена Николаева Кедева – немски език.
Магдалена Стефанова Йорданова – чешки
език.
Мариана Стефанова Хил – немски език.
Мария Антонова Антонова – арабски език.
Мая Росенова Иванова – арабски език.
Наазъм Бекир Махмуд – турски език.
Нели Върбанова Казакова – италиански език.
Пламена Павлинова Иванова – чешки език.
Пролет Калинова Хартунг – немски език.
Светла Светозарова Мутафова – английски
език, немски език, руски език, достъп до класифицирана информация.
Симеон Тодоров Брунков – английски език.
Султан Масуд Хабиби – персийски език.
Светослав Маринов Иванов – албански език,
достъп до класифицирана информация.
Таня Любомирова Якимова-Кокоранова – английски език.
1271
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655. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 140, ал. 1, пр. 1 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
решение по д. д. № 2/2019 г. на Висшия дисциплинарен съд Валентин Весков Тодоров – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия
за срок от три месеца.
1553
33. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни
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докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския
съвет от 21.05.2018 г. В срок от 12.03.2019 г.
до 10.05.2019 г. кан ди дат и т е подават молба
за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка от
приложението. За справк и – в обу чаващите
орга н иза ц и и (и нс т и т у т и т е на БА Н) и л и в
БА Н – админист раци я, ул. 15 ноември № 1,
стая 310, тел. 9795260. Дата на обявяване на
конкурса – 12.03.2019 г.
Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс
2018 – 2019 г.
Шифър

Научна специалност

Ред.
форма

Зад.
форма

Обучаваща
организация

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

2

-

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Теоретична механика)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

-

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Строителни материали,
изделия и технология на производството им)

1

-

И-т по механика

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

3

-

ИИКТ

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

-

ИЯИЯЕ

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

1

2

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически
източници на тока)

1

-

ИЕЕС

4.2.

Химични технологии (Процеси и апарати в химичната
и биохимичната технология)

2

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводникови
материали и електронните елементи)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

1

-

ИОМТ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИОМТ

5.6.

Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)

1

-

ИМСТЦХА

5.13.

Общо инженерство (Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации)

1

1

ИМСТЦХА

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на
природните и физиологично активните вещества)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

ИКатализ

ИПолимери
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форма

Обучаваща
организация

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активните
вещества)

1

-

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

1

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

1

2

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. Дендрология)

1

1

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)

1

-

ИГората

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

НПНМ

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

-

НПНМ

4.4.

Науки за земята (Картография и ГИС)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Инженерна геология)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

-

Геологически и-т

4.3.

Биологически науки ( Хидробиология)

1

-

ИО – Вн

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

-

1

ИО – Вн

4.4.

Науки за земята (Океанология)

1

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА НАО

4.4.

Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)

1

-

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати)

1

-

ИКИТ

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

-

1

ИКИТ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Български език)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литерату ра (Възрож денска
литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Руска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

КМНЦ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и изворознание)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Стара история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

-

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата)

1

-

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

2

1

ИЕФЕМ

ИО – Вн
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организация

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

2

-

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни
изкуства (Народни изкуства)

1

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни
изкуства (Опазване на културното наследство)

1

-

ИИИЗК

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни
изкуства (Християнско изкуство)

-

1

ИИИЗК

2.2.

История и археология (Археология)

1

-

НАИМ

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална
икономика и история на народното стопанство)

-

3

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

-

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Стопанско (търговско) право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Правна социология. Правна информатика)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Административно право и административен
процес)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно право и международни отношения)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

-

ИДП

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Психология на труда и инженерна психология)

1

1

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

2

2

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на историята)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката,
правото и икономиката )

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Епистемология)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Онтология)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на религията и религиознание)

-

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на науката)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (История на философията)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Естетика)

1

-

ИИОЗ

1512
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, с който се оспорва изцяло
Правилникът за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Сандански, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, с искане оспореният нормативен
акт да бъде отменен изцяло като незаконосъобразен е образувано адм.д. № 164/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.04.2019 г. от 10,15 ч.
1521
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 52, ал. 3 (първата по ред с тази номерация) в частта относно
„или упълномощено от него лице“, чл. 52, ал. 2,
т. 2 и 3 (втората по ред с тази номерация) от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Струмяни
е образувано адм.д. № 169/2019 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.04.2019 г. от 11 ч.
1538
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, за обявяване нищожността
или отмяна на разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 1
относно думите „български“ от Наредба № 12 за
реда и условията за установяване на жилищни
нужди, отдаване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце
Делчев, приета с Решение № 222 по протокол
№ 21 от заседание на ОбС – гр. Гоце Делчев, на
27.10.2005 г., е образувано адм. д. № 132/2019 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.03.2019 г. от 10 ч.
1457
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което
е оспорен текстът на чл. 17, ал. 1 в частта относно „...заемат до 2 % от имотите с площ до
3 ха и 1 % от имотите с площ над 3 ха“ и чл. 53,
ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 14 за изграждане и
опазване на зелената система на територията
на община Криводол, приета от Общинския съвет – гр. Криводол, по което е образувано адм. д.
№ 160/2019 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 9.04.2019 г. от 10,30 ч.
1541
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане
за отмяна на Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем, управление и разпореждане с жилища
от общинския жилищен фонд на Община До-
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брич, приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, изм. и доп.
с Решение № 32-1 от 27.03.2018 г., в частта на
чл. 30, т. 1 и чл. 34, ал. 4 от наредбата, по който протест е образувано адм. д. № 152/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.04.2019 г. от 13,20 ч.
1503
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане
за отмяна на Наредба № 15 за изграждане и
опазване на зелената система на територията
на община Добричка, приета с Решение № 176
от 28.08.2018 г. на Добричкия общински съвет,
в частта на чл. 27, чл. 37, ал. 1, т. 3 и чл. 39
от наредбата, по което е образувано адм. д.
№ 142/2019 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.04.2019 г. от 13,15 ч.
1504
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
чл. 33, ал. 2, чл. 37, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 в частта
относно „… и ведомствените…“ от Наредбата за
реда и условията за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд,
приета с Решение № 4-63 от 12.05.2006 г. от
Общинския съвет – гр. Тервел. По протеста е
образувано адм.д. № 154/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
9.04.2019 г. от 13,15 ч.
1539
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 Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 1 в частта „….
да е български гражданин…“ и чл. 28, ал. 6 от
Наредбата за условия и ред за установяване
на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища в община Крумовград, приета с Решение № 229 от 15.02.2005 г.
на Общинския съвет – Крумовград, по което е
образувано адм. д. № 57/2019 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.04.2019 г. от 10 ч.
1445
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. 43 и 48 от Наредбата за изграждане,
стопанисване, контрол и опазване на зелената
система на територията на община Кърджали,
приета с Решение № 429 по протокол № 27 от
27.06.2006 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по което е образувано адм. д. № 59/2019 г. на
Административния съд – Кърджали. Същото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.04.2019 г. от 10,05 ч.
1499
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Административният съд – Ловеч, 3-ти адм.
състав, призовава Иван Николаев Тодоров с
последен адрес в гр. Троян да се яви в съда на
13.03.2019 г. от 13 ч. като заинтересовано лице
по адм. д. № 411/2018 г., заведено от Община
Априлци, против началника на СГКК – Ловеч.
1446
Административният съд – Ловеч, 3-ти адм.
състав, призовава Тодор Николаев Тодоров с
последен адрес в гр. Троян да се яви в съда на
13.03.2019 г. от 13 ч. като заинтересовано лице
по адм. д. № 411/2018 г., заведено от Община
Априлци, против началника на СГКК – Ловеч.
1447
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
на Борислав Валентинов Лазаров от с. Елешица, обект Елешица, бл. 12, област Пазарджик,
срещу Решение № 637 от 6.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Панагюрище, за приемане на
бюджета на Община Панагюрище за 2019 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 164/2019 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
и е насрочено за о.с.з. на 13.03.2019 г. в 9,45 ч.
1536
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил по протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредбата
за реда за управление и разпореждане с общински
жилища на територията на община Септември,
приета с Решение № 315 от 28.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Септември, по отношение
на чл. 4, ал. 1 в частта относно „…български..“,
чл. 23, ал. 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 35, ал. 9 в
частта относно „...2 % режийни разноски…“ и т. 1
от приложение № 1. По протеста е образувано
адм. д. № 150 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2019 г.
1540
Административният съд – Пловдив, първо
отделение, ХV състав, съобщава, че е образувано адм. д. № 199 по описа на съда за 2019 г. по
жалба на Татяна Калоянова Тодорова с искане
за прогласяване нищож ност та, респек тивно
отмяна като незаконосъобразно на Решение
№ 351 по протокол № 16 от 27.09.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което се
одобрява проект за изменение на ПУП – ПУР
„Комуникационно-транспортен пробив под жп
ареал на Централна гара – Пловдив, свързващ
бул. Васи л А п ри лов и бул. Ма кедони я к ъм
проект „Рехабилитация на железопътен участък
Пловдив – Бургас – фаза 2“, проект 1: Развитие
на железопътен възел Пловдив“, Участък № 11
Централна гара – Пловдив, като:
1. В рамките на съществуващата улична регулация по регулационните планове на кв. Триъгълника и Централната градска част, Пловдив,
от нова о.т. 2001 през о.т. 2005, 2006, 2007, 2009,
2011 до 2012 се променя габаритът на пътното
платно на 14 м и два тротоара от 5 м за подземна улица. Отпадат о.т. 27, 16, 13.
2. В рамките на съществуващата улична регулация по регулационния план на Централната
градска част, Пловдив, от нова о.т. 2003 през
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о.т. 2004 до о.т. 2005 се променя габаритът на
пътното платно на 9,50 м и два тротоара минимум по 3 м за подземна улица.
3. В рамките на съществуващата улична
регулация по регулационния план на кв. Триъгълника, Пловдив, от нова о.т. 2023 до о.т. 2010
улицата става задънена улица с обръщало и
се променя габаритът на пътното платно на
6 м. Отпада о.т. 17.
4. В рамките на съществуващата улична
регулация по регулационния план на кв. Триъгълника и Централната градска част, Пловдив,
от нова о.т. 2025 през нови о.т. 2021, о.т. 2013,
о.т. 2014, о.т. 2016, о.т. 2020 до нова о.т. 2024, от
о.т. 2021 до о.т. 2020 се разширява габаритът на
пътното платно с променлив габарит. Отпадат
о.т. 12, о.т. 60, о.т. 315, о.т. 360, о.т. 361, о.т. 362.
5. В рамките на съществуващата улична
регулация по регулационния план на Централната градска част, Пловдив, от нови о.т. 2013 и
о.т. 2014 до нови о.т. 2002 и о.т. 2003 е променен
габаритът на 2 пътни платна по 7 м със средна
разделителна ивица и два тротоара по 3 м.
6. В рамките на съществуващата улична
регулация по регулационния план на кв. Триъгълника, Пловдив, от нова о.т. 2016 до о.т. 2008
е променен габаритът на пътно платно от 12 м
и два тротоара с променлива ширина най-малко 6 м.
7. Създава се нова улична регулация за подземна улица от о.т. 2012 през о.т. 2015, о.т. 2016,
о.т. 2018, о.т. 2019, о.т. 2022, о.т. 2026, о.т. 2027,
о.т. 2028, о.т. 2029, о.т. 2030, преминаваща под
улична регулация, УПИ IV-1996, автогара, УПИ
VI-551.107, за движение и транспорт, жп гара,
автогара, обществено обслужване, дейности и
ПИ с идентификатор 56784.551.72 по КККР на
гр. Пловдив, кв. 1А по плана на кв. Въстанически-юг, Пловдив.
8. Промен я уличната рег улаци я от нова
о.т. 2030 през нови о.т. 2031, о.т. 2048, о.т. 2049,
о.т. 2052, о.т. 2054 до нова о.т. 2055.
9. Променя уличната регулация от о. т. 573
през о.т. 3А, нови о.т. 2033, о.т. 2034, о.т. 2035,
о.т. 2036, о.т. 2037, о.т. 2038, о.т. 2039, о.т. 2040,
о.т. 2041, о.т. 2042.
10. Променя уличната регулация от нова
о.т. 2033 през нови о.т. 2043, о.т. 2050 до нова
о.т. 2055.
11. Променя уличната регулация от нова
о.т. 2055 през нови о.т. 2056, о.т. 2058, о.т. 2061,
о.т. 2067, о.т. 2069 до нова о.т. 2070.
12. Променя уличната регулация от о.т. 6
през нови о.т. 2066, о.т. 2065, о.т. 2064, о.т. 2063,
о.т. 2060, о.т. 2059, о.т. 2058 до нова о.т. 2057 и от
нови о.т. 2059 през о.т. 2060 до о.т. 2062.
13. Променя уличната регулация от о.т. 6 до
нова о.т. 2068.
14. Създава се нов кв. 4а по плана на кв. Христо Ботев-север, Пловдив.
15. Създава се нов кв. 2 по плана на кв. Македония, гр. Пловдив.
16. Променят се границите на кв. 1, 3 и 4 по
плана на кв. Македония, кв. 1 и 1А по плана
на кв. Въстанически-север и кв. 3, 4, 6, 7, 8, 9
по плана на кв. Христо Ботев-север, Пловдив.
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17. От У ПИ II – административна сграда
и к ул т у рен дом на БД Ж , к в. 357 по п лана
на кв. Триъгълника, Пловдив, се създава нов
УПИ II – административна сграда и културен
дом на БДЖ, кв. 357 по плана на кв. Триъгълника.
18. От жп терен и У ПИ I – автогара, се
образу ват три нови У ПИ I – автогара, к в. 4
по п ла на на к в. Хрис т о Б о т ев- с евер, У П И
I-531.2202 – за обществено обслужване, и УПИ
II-531.1987 – за обществено обслужване, кв. 4А
нов по плана кв. Христо Ботев-север, Пловдив.
19. От УПИ I – търговски комплекс и зеленина, кв. 6 по плана на кв. Христо Ботев-север,
Пловдив, се образува нов УПИ I – търговски
комплекс и зеленина, кв. 6 по плана на кв. Христо Ботев-север, Пловдив.
20. От УПИ I – жилищно строителство, кв. 7
по плана на кв. Христо Ботев-север се образува
нов УПИ I – жилищно строителство, кв. 7 по
плана на кв. Христо Ботев-север, Пловдив.
21. От УПИ I – жилищно строителство, кв. 8
по плана на кв. Христо Ботев-север се образува
нов УПИ I – жилищно строителство, кв. 8 по
плана на кв. Христо Ботев-север, Пловдив.
22. От УПИ I – жилищно строителство, кв. 9
по плана на кв. Христо Ботев-север се образува
нов УПИ I – жилищно строителство, кв. 9 по
плана на кв. Христо Ботев-север, Пловдив.
23. О т У П И I V-1996, а вт огара , к в. 1 по
плана на кв. Въстанически-север, Пловдив, се
образува нов У ПИ IV-1996, автогара, кв. 1А
по плана на кв. Въстанически-север, Пловдив,
от УПИ V-2000 – обществена дейност и търговия, кв. 1 по плана на кв. Въстанически-север,
Пловдив, се образува нов УПИ V-2000 – обществена дейност и търговия, кв. 1А по плана
на кв. Въстанически-север, Пловдив.
24. О т У ПИ I-530.1998 – спор т на и т ър г овск а дей нос т, к в. 1 по п ла на на к в. Въстани ческ и-север, П ловдив, се образу ва нов
У П И I-530.1998 – спор т на и т ърг овск а дейност, кв. 1 по плана на гр. Пловдив.
25. От УПИ I – зеленина, кв. 52 по плана
на кв. Македония, Пловдив, се образува нов
УПИ I – зеленина, кв. 52 по плана на кв. Македония, Пловдив,
по червените, сините, зелените и кафявите линии, надписи, зачертавания и щрихи за
регулацията и корекции с виолетов цвят – зачертавания, надписи, в частта, засягаща ПИ
56784.531.1799 по КККР на гр. Пловдив.
Делото е със страни: жалбоподател: Татяна
Калоянова Тодорова с адрес: Пловдив, ул. Енисей № 4, ет. 4, ап. 11, и ответник: Общинският
съвет – гр. Пловдив.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите
имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последния посочен
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в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5.
акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя.
Административно дело № 199/2019 г. е насрочено в открито съдебно заседание на 20.03.2019 г.
от 14 ч.
1444
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – София,
против Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община
Копривщица, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Копривщица, по което е образувано
адм. дело 352/2019 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 3.04.2019 г. от 10 ч.
1439
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. д.
№ 360/2019 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
15.05.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване е Наредбата за условията и реда за
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци
на територията на община Пирдоп.
1505
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 на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени отделни разпоредби на подзаконов
нормативен акт – чл. 6, ал. 3 в частта „за което
гражданите заплащат режийни разноски в размер
на 0,5 на сто от стойността на имота“; чл. 18, ал. 3,
чл. 22, ал. 1, т. 1 в частта „…6 месеца“ и чл. 29,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 за настаняване под
наем на граждани с доказани жилищни нужди
и продажба на общински жилища на техните
наематели и други лица от община Николаево,
по който е образувано адм. д. № 64/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.04.2019 г. от 10,30 ч.
1448
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, София, против чл. 37, ал. 1 от
Наредба № 23 за управление на отпадъците на
територията на община Казанлък в частта относно изискването за притежаване на съответното
разрешение по чл. 37 от ЗУО или на комплексно разрешително по ЗООС за извършване на
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дейности по събиране на използвани МПС, по
което е образувано адм. д. № 107/2019 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 11.04.2019 г. от 10,30 ч.
1497
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобща ва, че е пос т ъп и ла жа лба о т „Рейс ър
Ауто“ – ЕООД, София, против чл. 37, ал. 1 от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Гурково в частта относно
изискването за притежаване на съответното
разрешение по чл. 47 от ЗУО за извършване на
дейности по събиране на използвани МПС, по
което е образувано адм. д. № 105/2019 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 11.04.2019 г. от 10,30 ч.
1498
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админист ративнопроцесуа лни я кодекс съобщава,
че е постъпил протест срещу Наредба № 16 за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Димитровград, алтернативно срещу чл. 48, ал. 3 от същата наредба
в частта „или упълномощено от него лице“, по
който е образувано адм. д. № 219/2019 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 17.04.2019 г. от 10,10 ч.
1458
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване, обективирано в жалба
против чл. 10, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 1,
чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 17 и чл. 22 от Наредба № 12
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Димитровград, по което
е образувано адм. д. № 117/2019 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 17.04.2019 г. от 10 ч.
1459
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно чл. 188
от АПК, съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 20, ал. 2, чл. 33, ал. 3, т. 1, чл. 37,
ал. 2, т. 1 и 4 от Наредбата за управление на
горските територии на община Хитрино, приета
с Решение № 65 от 22.08.2013 г. по протокол № 5
на Общинския съвет – с. Хитрино. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 85/2019 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 1.04.2019 г. от 9 ч.
1552
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 чл. 20, ал. 2, чл. 29,
ал. 4, чл. 30, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 45, ал. 2 от
Наредба № 18 за управление на общинските
горски територии, собственост на Община Елхово, приета с Решение № 15/3/5 от протокол № 3
от 22.12.2011 г. на ОбС – гр. Елхово, по което
е образувано адм. д. № 70/2019 г. по описа на
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Административния съд – Ямбол, насрочено за
25.04.2019 г. от 10 ч.
1500
А дминистративният 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 чл. 47, ал. 3 в частта
„или оправомощено от него лице“ и чл. 48,
ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 15 за изграждане,
стопанисване, опазване и контрол на зелената
система на територията на община Елхово,
приета с Решение № 176/14/4 от 10.10.2008 г. на
ОбС – гр. Елхово, по което е образувано адм. д.
№ 69/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 25.04.2019 г. от 10 ч.
1501
А дминистративният 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 чл. 51, ал. 2 в частта
„или упълномощено от него лице“ и чл. 52, ал. 2,
т. 1 от Наредба № 15 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Стралджа, приета с Решение № 107 от протокол
№ 12 от 8.09.2008 г. на ОбС – гр. Стралджа, по
което е образувано адм. д. № 68/2019 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено
за 25.04.2019 г. от 10 ч.
1502
Варненският районен съд, ХХХІХ състав,
призовава Назарене Пасиа Петров, гражданка
на Филипините, със статус на продължително
пребиваващ на територията на Република България чужденец, ЛНЧ 1003515102, разрешение за
пребиваване 701000739, изд. на 29.01.2018 г. от
МВР – Варна, с последен известен адрес: Варна,
ул. Невен № 18, ет. 5, като ответница по гр. д.
№ 16252/2018 г. по описа на Варненския районен
съд, ХХХІХ състав, да се яви в канцеларията на
деловодството на ХХХІХ състав на Районния
съд – Варна, в срок до 20.03.2019 г., за да получи
книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК
по делото, заведено от Янаки Иванов Петров,
по иск с правно основание чл. 49 СК. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще є бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1450
Плевенският районен съд, 9-и граждански
състав, призовава ответника Ахмед Йусеф Исмаил, род. през 1974 г., от Сирия, в момента
с неизвестен по делото адрес, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви в Плевенския районен съд, стая 114,
за връчване на препис от искова молба ведно с
приложенията по гр.д. № 367/2019 г. на ПлРС.
Гр. д. № 367/2019 г. на РС – Плевен, е образувано
по предявен от Илияна Любомирова Кръстева
иск за развод. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1449
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав,
призовава Александър Антонов Янков, гражданин на Австрия, роден на 13.01.1945 г., без
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адресна регистрация в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
в деловодството на съда, за да получи съответен
препис от исковата молба и приложенията към
нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД,
съдържаща искове за осъждане на ответника да
заплати сума, представляваща стойността на
незаплатена топлинна енергия, законна лихва за
забава върху нея, сума за дялово разпределение
и законна лихва върху нея, които вземания са
във връзка с предоставена от ищеца топлинна
енергия в топлоснабден имот, намиращ се в София, ж.к. Стрелбище, бл. 49, гараж 27, по която
искова молба е образувано гр.д. № 41436/2018 г. по
описа на СРС, ІІ ГО, 63 състав. Предупреждава
призованото лице, че ако въпреки публикацията
не се яви в съда в посочения срок, ще му бъде
назначен особен представител.
1460
Софи йск и я т г ра дск и с ъд, І г ра ж да нско
отделение, 26-и състав, на основание чл. 74,
ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 ПЗР на ЗПКОНПИ и Решение № 401 от
27.06.2018 г. на КПКОНПИ уведомява, че има
образувано гр. д. № 8805/2018 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Владислав Георгиев Атанасов с постоянен адрес:
София, ул. Нишава № 45, ет. 1, ап. 2, и настоящ
адрес: София, ул. Силиврия № 16, ет. 5, ап. 10,
за отнемане на имущество на обща стойност
3 278 629,67 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Владислав Георгиев Атанасов:
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
учредителната вноска във Фондация „Еко Солюшънс“, БУЛСТАТ 1075605968.
– Сумата в общ размер 2 604 500 лв., получена
през 2009 г., представляваща върнати главници
по предоставени в периода 2006 г. – 2008 г. заеми със средства с незаконоустановен произход.
– Сумата в общ размер 296 760,89 лв., получена през 2009 г., представляваща платени
лихви върху главници по предоставени в периода
2006 г. – 2008 г. заеми със средства с незаконоустановен произход.
– Сумата в общ размер 372 000 лв., получена през 2011 г., представляваща възстановени
парични вноски от собствениците в капитала
на „Розата“ – ООД, ЕИК 130697830.
– Сумата в общ размер 214,12 евро, с левова
равностойност 418,78 лв., представляваща изтеглени през 2008 г. средства от картова сметка в
евро в „Инвестбанк“ – АД, с IBAN ВG 98 IORT
80381400032100 с незаконоустановен произход.
– Сумата в общ размер 200 лв., представляваща вноски на каса от титуляря през периода
2011 г. – 2012 г. по разплащателна сметка в левове
в „Прокредит банк“ – ЕАД, с IВАN ВG 20 PRCB
92301026839415 с незаконоустановен произход.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Владислав
Георгиев Атанасов:
– Сумата в размер 3750 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждените дру-
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жествени дялове от капитала на „Розата“ – ООД,
ЕИК 130697830.
Съгласно определение № 586 от 8.01.2019 г.
по гр. дело № 8805/2018 г. по описа на СГС, І
ГО, 26 състав, съдът определя двумесечен срок
считано от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ и датата на насроченото
първо съдебно заседание, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни
права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят
претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 8805/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 26 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.06.2019 г.
в 10 ч.
1551
Варн е нс к и я т ок р ъ же н с ъд , г ра ж да нс ко
отделение, обявява, че е образувано гр. дело
№ 2534/2018 г. по предявен от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно при добитото им у щество чрез
председателя є Пламен Георгиев Димитров, с
което са предявени искове, както следва:
Против Дамян Христов Дамянов с постоянен и настоящ адрес: с. Бозвелийско, община
Провадия, област Варна, ул. 39 № 7, и Виолета
Веселинова Стоянова с постоянен и настоящ
адрес: гр. Провадия, община Провадия, област
Варна, ул. Св. св. Кирил и Методи № 37, вх. Б,
ет. 4, ап. 11, на основание чл. 74 от ЗОПДНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 217 744,53 лв., от които:
От Дамян Христов Дамянов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
лек автомобил марка „Ягуар“, модел „С Тип“,
peг. № В5888РХ, дата на първоначална регистрация 29.09.2005 г., рама № SAJA A011867N56230,
двигател № EJD1118080500621817G, с пазарна
стойност към момента 9350 лв.;
лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“, peг.
№ В7700К А, дата на първоначална регистрация
11.01.2000 г., рама № WAUZZZ4DZ Y N007571,
двигател № AFB148633, с пазарна стойност към
момента 5800 лв.;
т о в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „Ф о рд “, м о дел „Транзит“, peг. № В3076РТ, дата на първ о н ач а л н а р е г и с т р а ц и я 7.10 . 2 0 0 2 г., р а м а
№ WF0VXXBDFVlR78395, с пазарна стойност
към момента 5700 лв.;
лек автомоби л марка „Фолксваген“, мо дел „Фаетон“, peг. № В8963НВ, дата на първон ач а л н а р ег ис т ра ц и я 2 8.0 2 .2 0 03 г., ра ма
№ WVWZZZ3DZ38004222, двигател № AJS000606,
с пазарна стойност към момента 10 200 лв.;
товарен автомобил марка „Ифа“, модел „В
50 Л“, peг. № В3103КК, дата на първоначална
регистрация 1.01.1967 г., рама № К553772, двигател № 12556, с пазарна стойност към момента
3100 лв.;
сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на 100 % от капитала на „Заложна къща – Финанс“ – ЕООД, с ЕИК 201051462,
седалище и адрес на управление: област Варна,
община Провадия, с. Бозвелийско, ул. 39 № 7;
сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на 100 % от капитала на „Лимеди“ – ЕООД, с ЕИК 202930890, седалище и
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адрес на управление: област Варна, община
Провадия, с. Бозвелийско, ул. 39 № 7;
су мата в размер 410 лв., представл яваща
получена сума за учредено право на строеж
съгласно нотариален акт № 193, том V, рег.
№ 5154, дело № 948 от 2012 г. по описа на Илко
Кънев – нотариус с рег. № 225 в регистъра на
Нотариалната камара, вписан в Службата по
вписвания – Провадия, с акт № 155, том XIII,
рег. № 4954, дело № 2543 от 9.10.2012 г.;
сумата в размер 7134 лв., представляваща
погаси т ел н и вноск и по к ред и т по ба н кова
сметка в левове с IBAN: BG84 STSA 9300 0011
8690 50 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дамян
Христов Дамянов;
сумата в размер 205 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит от трети лица по
банкова сметка в левове с IBAN: BG84 STSA 9300
0011 8690 50 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Дамян Христов Дамянов;
сумата в размер 5,14 лв., представляваща
вноски (след преобразуване) по банкова сметка
в левове с IBAN: BG55 STSA 9300 0017 3717 03 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дамян Христов
Дамянов;
сумата в размер 11 752,40 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит (след приспаднати разходи) по банкова сметка в левове с
IBAN: BG94 ТТВВ 9400 1523 9923 69 в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Дамян
Христов Дамянов;
сумата в размер 780 лв., представл яваща
вноска на каса и постъпил превод от трети лица
по банкова сметка в левове с IBAN: BG94 ТТВВ
9400 1523 9923 69 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Дамян Христов Дамянов;
сумата в размер 4,01 лв., представляваща
начислена лихва по банкова сметка в левове с
IBAN: BG94 ТТВВ 9400 1523 9923 69 в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Дамян
Христов Дамянов;
сумата в размер 2152,84 лв., представляваща
разликата между постъпилите суми от Златко
Атанасов за продажба на недвижим имот, заплатените разходи и удържаното за погасителни
вноски по банкова сметка в левове с IBAN: BG94
ТТВВ 9400 1523 9923 69 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, с титуляр Дамян Христов
Дамянов.
От Дамян Христов Дамянов на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 9900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в с. Градинарово, община Провадия, област Варна, а именно:
611 кв. м идеални части от дворно място, цялото
с площ 1330 кв. м, съставляващо поземлен имот
с планоснимачен № 601;
сумата в размер 28 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в гр. Провадия,
община Провадия, област Варна, ул. Генерал
Манзей № 13, а именно: 187 кв. м идеални части
от дворно място, цялото с площ 297 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот V-645 в
квартал 20Б по плана на града, при граници на
цялото място: улица, поземлени имоти VI-641,

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

VII-640 и IV-646, заедно с построената в западната част на това дворно място жилищна сграда
със застроена площ 65 кв. м по данъчна оценка;
сумата в размер 13 590 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел А6, peг.
№ В7603РВ, дата на първоначална регистрация
22.02.20 05 г., рама № WAUZ Z Z 4F85N096760,
двигател № BLB028820;
сумата в размер 5600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел А4, peг.
№ В1044НС, дата на първоначална регистрация
29.08.1996 г., рама № WAUZZZ8DZTA 330658,
двигател № АЕВ041112;
сумата в размер 37 400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел Х5, peг.
№ В8846НК, дата на първоначална регистрация
17.04.2008 г., рама № WBAFF01090L202161, двигател № 20446748306D5;
сумата в размер 15 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел 730 Д,
peг. № В0958ВА, дата на първоначална регистрация 24.11.2004 г., рама № WBAGM21000DR58560,
двигател № 306D239005692;
сумата в размер 18 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел 745 ЛИ,
peг. № В3666НК, дата на първоначална регистрация 23.05.2002 г., рама № WBAGN61000DP81982,
двигател № N62B44A53002770;
сумата в размер 10 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Крайслер“, модел 300,
peг. № В9907ВК, дата на първоначална регистрация 3.01.2006 г., рама № 2СЗКА43R36Н452475,
двигател № 6Н452475.
От Дамян Христов Дамянов и Виолета Веселинова Стоянова на основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 12 550 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Нисан“, модел „Патрол“,
peг. № В3958К А, дата на първоначална регистрация 13.03.1995 г., рама № JN1W YGY60U0000801,
двигател № RD28419144X.
От Виолета Веселинова Стоянова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 2000 лв., представляваща
постъпила сума от Златко Атанасов за продажба
на недвижим имот, с основание „1/2 от разликата след погасен кредит“ по банкова сметка в
левове с IBAN: BG61 ТТВВ 9400 1506 0982 09 в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Виолета Веселинова Стоянова.
От Виолета Веселинова Стоянова на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 4911,14 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 54 кв. м от сграда със застроена площ
108 кв. м и пазарната стойност на 54 кв. м от
дворно място с площ 789,76 кв. м, намиращи
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се в с. Градинарово, община Провадия, съставляващо урегулиран поземлен имот XI-601 в
квартал 40, по плана на селото.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4.07.2019 г. от 13,30 ч.
1431
Разградският окръжен съд обявява, че на
основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2
от ПЗР на ЗПКОНПИ е образувано гр. дело
№ 41/2019 г. по предявено на 6.02.2019 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: Варна, ул. Алеко
Константинов № 17, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, срещу Левент
Вергилов Таушанов и Айсел Ружди Мустафа, и
двамата с постоянен и настоящ адрес: област
Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Пеньо
Пенев № 13, за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 132 702,09 лв.,
формирана като сбор от следните компоненти:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Левент Вергилов Таушанов:
– Товарен автомоби л марка „Мерцедес“,
модел „213 Ц Д И“, peг. № РР832 8А Х , № на
р а м а W DB9 0 2 6 621 R 2 61 2 8 6 , № н а д в и г а т е л
61138150342 464, дата на п ърва рег ис т ра ц и я
12.04.2001 г., придобит с договор за продажба
на МПС от 7.08.2015 г., собственост на Левент
Вергилов Таушанов. Пазарна стойност към настоящия момент: 9000 лв.
– Сумата в размер 7585,95 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски и
постъпили суми от сметки на проверяваното лице
по разплащателна сметка в левове № 15103638,
открита на 5.02.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 195,61 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса по разплащателна сметка в левове
№ 21027588, открита на 28.05.2013 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 9020 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
спестовен влог в левове № 20676022, открит на
26.11.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 16854625, открит на
11.03.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 473,71 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17050298, открит на
27.04.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
по срочен депозит в левове № 17194822, открит
на 2.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17259461, открит на
18.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9

– Сумата в размер 600 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17267513, открит на
22.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 421 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17388525, открит на
22.07.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17408048, открит на
28.07.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17940204, открит на
11.12.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 18009663, открит на
30.12.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Левент Вергилов Таушанов.
– Сумата в размер 21 619,58 лв., представляваща непреобразуваната част от получени преводи
от трети лица от чужбина чрез „Уестърн Юнион“
и „Мъни Грам Пеймънт Системс“ с получател
Левент Вергилов Таушанов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Левент Вергилов
Таушанов:
– Сумата в размер 1950 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка „Форд“,
модел „Транзит“, peг. № РР9830АМ, № на рама
WF0LXXGBVLPG77478, № на двигател PG77478,
дата на първа регистрация 2.09.1993 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
27.03.2007 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 5.09.2012 г.
– Сумата в размер 6800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Спринтер 212 ДК А“, peг. № РР1184ВА,
№ на рама WDB9014611P736516, № на двигател
602980 0 0128945, дата на п ърва рег ис т ра ц и я
1.01.1997 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 3.10.2012 г., отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 8.06.2015 г.
– Сумата в размер 5700 лв., представляваща
непреобразуваната остатъчна част от средствата, получени при отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туарег“, peг.
№ РР7886ВА, № на рама W VGZZZ7LZ4D085611,
№ на двигател ВАС028102, дата на първа регистрация 1.01.2004 г., придобит с договор за
пок у пко-п рода жба на МПС от 17.04.2014 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 24.06.2015 г.
– Сумата в размер 200 лв., представляваща
стойността към датата на прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка „Форд“,
модел „Галакси“, peг. № РР9579АН, № на рама
WF0GXXPSWGTK49718, № на двигател 1Z878250,
дата на първа регистрация 7.08.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 31.03.2010 г., п рек ратена рег ист рац и я на
5.12.2012 г.
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Айсел Ружди Мустафа:
– Сумата в размер 142,60 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски и
постъпили суми от сметка на проверяваното лице
по разплащателна сметка в левове № 16940054,
открита на 31.03.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 8495,55 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
спестовен влог в левове № 20675986, открит на
26.11.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 16228902, открит на
29.09.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 1815,03 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 16702349, открит на
29.01.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17004906, открит на
15.04.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 772,53 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17621874, открит на
23.09.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 2000,26 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17653106, открит на
30.09.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 8132,67 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
срочен депозит в левове № 17940098, открит на
11.12.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Айсел Ружди Мустафа.
– Сумата в размер 34 777,60 лв., представляваща непреобразуваната част от получени преводи
от трети лица от чужбина чрез „Уестърн Юнион“
и „Мъни Грам Пеймънт Системс“ с получател
Айсел Ружди Мустафа.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.06.2019 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1534

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
32. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2
от устава на сдружението свиква на 23.04.2019 г. в
18 ч. общо събрание на членовете на сдружението
на адреса на управление на асоциацията: София,
община „Слатина“, бул. Цариградско шосе № 125,
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бл. 4, ет. 4, стая 418, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на
асоциацията през 2018 г. и финансов отчет за
2018 г.; 2. промени в устава на асоциацията; 3.
приемане, освобождаване и отпадане на членове;
4. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1530
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на преподавателите по английски (БАПА)“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на асоциацията на 4.05.2019 г. в
17,30 ч. в първа аула на новата сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
бул. България № 236, при следния дневен ред: 1.
годишен отчет за дейността на БАПА; 2. отчет
за финансовата дейност на БАПА; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1545
1. – Управителният съвет на Регионалната
организация на евреите „Шалом“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава на
организацията свиква общо събрание на сдружението на 12.05.2019 г. в 9 ч. в София, бул. Александър Стамболийски № 50, зала „Ерусалим“, при
следния дневен ред: 1. отчет; 2. отчет на бюджета;
3. доклад на управителния съвет на предложения
за промени в устава на организацията и приемане на промени в устава; 4. текущи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
1546
1. – Ликвидаторът Диана Георгиева Христова
и Изпълнителното бюро на Фондация „Демократични традиции“ – София, в ликвидация по
ф.д. № 4268/1995 г. на СГС, на основание чл. 26 и
чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ свикват общо събрание
на 15.05.2019 г. в 17 ч. в стая 403 на ИМИ на БАН,
София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 8, при
следния дневен ред: 1. приемане на изготвените
от ликвидатора Диана Георгиева Христова краен
ликвидационен отчет и баланс към момента на
прекратяване на фондацията – 26.04.2019 г., пояснителен доклад към ликвидационния баланс,
ГФО към датата на ликвидация, годишен отчет
на ликвидатора; 2. приемане на изготвения от
ликвидатора ГФО и баланс към 31.12.2018 г.; 3.
освобождаване от отговорност на ликвидатора
Диана Георгиева Христова и разпределяне на
имуществото на фондацията; 4. заличаване на
фондацията в Агенцията по вписванията и унищожаване на печата. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място, при
същия дневен ред колкото и членове да присъстват.
1491
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Глобално партньорство по
водите – България“, София, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 3.05.2019 г. в 18 ч. в София 1000,
ул. Христо Белчев № 14, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад
за дейността и финансов отчет за изминалата
2018 г.; 2. предложение за промяна на начина на
обявяването на общото събрание; 3. приемане на
плана за дейността на сдружението за 2019 г. и
бюджета; 4. определяне размера на членския внос
за 2019 г. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на посочения адрес.
1562
10. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Средногорец“ – Брезово,
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и протокол
№ 1 от 13.02.2019 г. от заседание на УС на дружеството свиква общо събрание на сдружението на
12.04.2019 г. в 16 ч. в административната сграда
на сдружението: Брезово, ул. Г. Димитров № 8,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2018 г.; 2. годишен баланс и отчет
за приходите и разходите през 2018 г.; 3. отчет
за дейността на контролния съвет за 2018 г.; 4.
приемане на финансовия план и щатно разписание
за 2019 г.; 5. избор на представители на сдружението в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 6.
определяне размера на членския внос за 2020 г.; 7.
промени в устава; 8. разни. При липса на кворум
за провеждане на общо събрание на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
1441
25. – Управителният съвет на сдружение за
българо-гръцко приятелство „Пиргос“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.05.2019 г. в 10 ч. в залата на Народно
читалище „Фар“, Бургас, ул. Странджа, бл. 20,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на управителния съвет на сдружението
и годишния финансов отчет за 2018 г.; 2. отчетен доклад за дейността на контролния съвет за
2018 г.; 3. изменения и допълнения на устава на
сдружението; 4. избор на нов управителен съвет;
5. избор на нов контролен съвет; 6. приемане
програма и бюджет на сдружението за 2019 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1542
1. – Управителният съвет на КСА „Акрос“ –
Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на клуба на 30.04.2019 г. в
18 ч. в седалището на клуба във Варна, ул. Опълченска № 20, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за изтеклия период; 2. отчет на
контролния съвет за изтеклия период; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1452
7. – Управителният съвет на Клуб по хокей „Св.
Климент“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 10.05.2019 г.
в 17 ч. във Варна, бул. Княз Борис І № 324, при
следния дневен ред: 1. прекратяване на членство;
2. приемане на нови членове; 3. отчетен доклад за
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дейността за периода 1.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 4.
отчетен доклад за финансовата дейност за периода
1.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 5. избор на председател
на сдружението с мандат 2019 г. – 2024 г.; 6. избор на членове на УС на сдружението с мандат
2019 г. – 2024 г.; 7. смяна на постоянния адрес
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1543
2. – Управителният съвет на ВК „Черно море“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 16.05.2019 г. във Варна
в офиса на фирма „БАСК“ – АД, ул. Славянска
№ 19, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1544
1. – Управителният съвет на Съюза на германистите в България – Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от устава свиква годишно отчетно-изборно събрание
на 16.05.2019 г. в 15 ч. в Германската библиотека
на СУ „Св. Климент Охридски“ – София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, при следния дневен
ред: 1. организационна подготовка на събранието;
2. приемане на годишния отчет на УС за 2018 г.;
3. приемане на нов, изменен и допълнен устав на
сдружението; 4. гласуване на промяна в състава
на управителния съвет; 5. приемане на нови членове; 6. организационни въпроси, включително и
такива от компетентността на общото събрание;
7. разни. Материалите са депозирани в Германската библиотека на СУ. На основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден, един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
1442
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Джим Денс“, Горна
Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.04.2019 г. в 17 ч. в пресцентъра на Спортна зала „Никола Петров“ – гр. Горна
Оряховица, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2018 г.; 2. финансов
отчет на сдружението за 2018 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. при
същия дневен ред.
1529
3. – Управителни ят съвет на Хан дба лен
клуб „Локомотив“, гр. Каспичан, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на клуба
и протоколно решение № 1 на управителния
съвет от заседание, проведено на 23.02.2019 г.,
свиква общо събрание на клуба на 26.05.2019 г.
в 17 ч. в залата на Пенсионерски клуб – гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 56, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ХК „Локомотив“ за периода 21.05.2018 г. – 26.05.2019 г.; 2.
финансов отчет на ХК „Локомотив“ за периода
21.05.2018 г. – 26.05.2019 г.; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на
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същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
1518
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Нови пазар – днес и утре“ – гр. Нови пазар,
област Шумен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 1.06.2019 г.
в 10 ч. в Нови пазар, ул. В. Левски № 3, при
дневен ред: приемане на решение за прекратяване на сдружение „Нови пазар – днес и утре“
на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ и
чл. 46, ал. 1 от устава на сдружението.
1454
15. – Управителният съвет на ЛРС „Средногорие“, Пирдоп, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и действащия устав на сдружението кани своите
членове на общо събрание на 18.04.2019 г. в 17 ч.
в „Ловен ресторант“ – Пирдоп, при следния
дневен ред: 1. доклад на председателя на УС;
2. приемане изпълнение на бюджет 2018 г.; 3.
приемане проктобюджет 2019 г.; 4. доклад на
КРК на ЛРС „Средногорие“ – гр. Пирдоп; 5.
избор на делегати за ОС на НЛРС – СЛРБ, с
мандатност до 2021 г.; 6. промени в устава; 7.
нови указания за пробите за АЧС; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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и чл. 30, ал. 5 от устава общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
1537
4. – Управителният съвет на сдружение „Тенис клуб „Царевец“ – Севлиево, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.05.2019 г. в 10 ч. в Севлиево, ул. Марин Попов
№ 23, вх. Б, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за 2018 г.
и до март 2019 г.; проект за решение: приема
отчета на УС; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.; проект за решение: приема
се ГФО за 2018 г.; 3. приемане на нови членове
на сдружението; проект за решение – приемат
се нови членове на сдружението; 4. избор на
председател и управителен съвет на сдружението; проект за решение: избира председател и
управителен съвет. Материалите по дневния ред
за събранието са на разположение на членовете
на сдружението в канцеларията по седалището
му. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един
час по-късно, при същия дневен ред и се счита
за законно независимо от броя на явилите се
членове.
1455

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
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