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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 18, ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за противодействие на корупцията и за отне
мане на незаконно придобитото имущество
през 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 14 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1904

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 105,
ал. 4 от Конституцията на Република България
и чл. 118, ал. 3 от Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна про
грама на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз за 2019 г.:
Г ОД И Ш Н А РА Б О Т Н А П Р ОГ РА М А Н А
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2019 г.)
Народното събрание, като се ръководи от:
– приноса на националните парламенти за
доброто функциониране на Съюза, утвърден
в чл. 12 от Договора за Европейския съюз,
както и ролята им за формулирането на ев
ропейските политики;
– спазването на принципите на субсиди
арност и пропорционалност в европейския
законодателен процес;
– значението на европейските актове за
социално-икономическото развитие на Репуб
лика България за постигане на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение
на Стратегията „Европа 2020“,
Взе решение да бъдат упражнени правомо
щията по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на
Република България, като бъдат подложени
на процедурата по парламентарно наблюдение

и контрол по глава единадесета от чл. 118
до чл. 121 вкл. от Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание
следните проекти на актове на европейските
институции:
Инициативи, свързани пряко с Брекзит:
1. Предложение за адаптиране на позова
ванията на целите на Европейския съюз за
енергийна ефективност (изразени в абсолют
ни стойности) за 2030 г. към Европейския
съюз с 27 държави членки (законодателна
инициатива).
2. Предложение за Регламент на Европей
ския парламент и на Съвета за определяне на
разпоредби за продължаването на текущите
дейности за учебна мобилност по програма
та „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето
на Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия от Европейския съюз
(законодателна инициатива).
Нови инициативи на Комисията:
1. Документ за размисъл „Към устойчива
Европа до 2030 г., последващите действия
във връзка с целите на ООН за устойчиво
развитие, включително по отношение на Па
рижкото споразумение относно изменението
на климата“ (незаконодателна инициатива).
2. Препоръка на Комисията за установя
ване на формàта за европейското електронно
здравно досие (незаконодателна инициатива).
3. Стратегия за дългосрочно намаляване
на емисиите на парникови газове на ЕС в
съответствие с Пари ж кото споразу мение
(незаконодателна инициатива).
4. Четвърти доклад за състоянието на енер
гийния съюз (незаконодателна инициатива).
5. Към нова институционална рамка за
нашата политика в областта на енергетиката
и климата до 2025 г.: възможности за по-често
гласуване с квалифицирано мнозинство и за
евентуална реформа на Договора за Евратом
(незаконодателна инициатива).
6. По-ефективно законотворчество в об
ластта на данъчното облагане: определяне на
области, по отношение на които да се премине
към гласуване с квалифицирано мнозинство
(незаконодателна инициатива).
7. По-ефективно законотворчество в област
та на социалната политика: определяне на
области, по отношение на които да се премине
по-активно към гласуване с квалифицирано
мнозинство (незаконодателна инициатива).
8. Съобщение относно укрепването на
международната роля на еврото (незаконо
дателна инициатива).
9. По-нататъшно укрепване на рамката за
принципите на правовата държава за 2014 г.
(незаконодателна инициатива).
10. Съобщение относно визовата реци
прочност (незаконодателна инициатива).
11. Съобщение относно това как Съюзът
да стане по-обединен, по-силен и по-демо
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кратичен от гледна точка на комуникацията
(незаконодателна инициатива).
12. Работна програма на Комисията за 2020 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1933

РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона
за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Прекратява предсрочно мандата на Бойко
Атанасов Атанасов като заместник-пред
седател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на инвести
ционната дейност“.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1929

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за
финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре
публика България и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 3
от Закона за Комисията за финансов надзор
във връзка с Решение на Народното събра
ние за предсрочно прекратяване на мандата
на председателя на Комисията за финансов
надзор (ДВ, бр. 17 от 2019 г.)
РЕШИ:
Избира Бойко Атанасов Атанасов за пред
седател на Комисията за финансов надзор.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1930
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 7 март 2019 г.

по конституционно дело № 16 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председа
тел: Борис Велчев, членове: Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Фин
кова, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина
Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при
участието на секретар-протоколиста Гергана
Иванова разгледа в закрито заседание на
7 март 2019 г. конституционно дело № 16/2018 г.,
докладвано от съдията Красимир Влахов.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията във фазата за решаване
на делото по същество.
Делото е образувано на 17.12.2018 г. по
искане на президента на Република България
за установяване на противоконституционност
на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103
от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) (ЗДБРБ
за 2019 г.) поради противоречие с чл. 51, ал. 1
и чл. 4, ал. 1 от Конституцията, на § 14, т. 1
(с която се създава нова т. 8 на чл. 7, ал. 2
от Закона за държавния служител (обн., ДВ,
бр. 67 от 27.07.1999 г.; последно изм. и доп.,
бр. 103 от 13.12.2018 г.) (ЗДСл), т. 2 (с която се
изменя чл. 84а, ал. 1, т. 1 ЗДСл) и т. 3, буква
„а“ (с която се изменя чл. 103, ал. 1, т. 4 ЗДСл)
и на § 15 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗДБРБ за 2019 г. (ПЗР ЗДБРБ
2019) поради противоречие с чл. 116, ал. 1,
чл. 6, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
На 9.01.2019 г. омбудсманът е предявил
искане за установяване на противоконститу
ционност на разпоредбата на § 14 ПЗР ЗДБРБ
2019 в частта, с която се създава нова т. 8 на
чл. 7, ал. 2 ЗДСл, както и на разпоредбата на
§ 15 ПЗР ЗДБРБ 2019, поради накърняване на
прокламираните в преамбюла на Конституци
ята принципи на равенство на гражданите, на
правовата и социалната държава и конкретно
поради противоречие с чл. 4, чл. 6, чл. 48,
ал. 1 и 5, чл. 51, ал. 1, предл. 1 и чл. 116 от
Конституцията, като по това искане е обра
зувано к.д. № 2/2019 г.
Като отчита, че атакуваните от президента
и от омбудсмана ПЗР ЗДБРБ 2019, с които
се правят изменения и допълнения в Закона
за държавния служител, са влезли в сила,
съдът приема, че предмет на производството
пред него в тази му част са разпоредбите на
чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103,
ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител
в редакция след промените, осъществени с
§ 14, т. 1, 2 и т. 3, буква „а“ ПЗР ЗДБРБ 2019,
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и разпоредбата на § 15 ПЗР ЗДБРБ 2019, за
пазващ този си характер към ЗДБРБ за 2019 г.
(относим към Закона за държавния служител).
На 15.01.2019 г. Конституционният съд е
допуснал за разглеждане по същество ис
канията на президента и на омбудсмана за
установяване на противоконституционност на
посочените законови разпоредби, като с опре
делението по конституционно дело № 2/2019 г.
делото е присъединено към конституционно
дело № 16/2018 г. за съвместно разглеждане и
решаване, тъй като неговият предмет попада
изцяло в предметния обхват на образуваното
по искане на президента дело.
С определението за допускане за разглеж
дане по същество на исканията Конститу
ционният съд е конституирал като заинте
ресувани институции в производството по
присъединените дела: Народното събрание,
Министерския съвет, министъра на отбраната,
министъра на външните работи, министъра
на финансите, министъра на вътрешните ра
боти, министъра на регионалното развитие
и благоустройството, министъра на труда и
социалната политика, министъра на правосъ
дието, министъра на образованието и науката,
министъра на здравеопазването, министъра
на културата, министъра на околната среда и
водите, министъра на земеделието, храните и
горите, министъра на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията, министъра
на икономиката, министъра на енергетиката,
министъра на туризма, министъра на младеж
та и спорта, Върховния административен
съд, Националния осигурителен институт,
Комисията за финансов надзор, Комисията
за защита от дискриминация, омбудсмана и
Висшия адвокатски съвет.
Отправена е покана да представят пис
мени становища по делото до: Българската
асоциация на пенсионерите, Конфедерацията
на обществени организации за социална за
щита на пенсионерите в България, Съюза на
пенсионерите в България, Конфедерацията на
независимите синдикати в България, Конфе
дерацията на труда „Подкрепа“, Националния
синдикат на административните служители,
Федераци ята на независимите синдикати
от държавното управление и организации,
Професионалното обединение на държав
ни т е сл у ж и тели, Нац иона лни я син дикат
на държавните служители в митническата
администрация, Националния синдикат на
държавните служители от финансови учреж
дения и контролните органи, Синдиката на
служителите в МВР, Националния синдикат
на гражданската администрация в МВР, Наци
оналния полицейски синдикат, Националния
синдикат на пожарникарите и спасителите
„Огнеборец“, Синдикалната федерация на
служителите в МВР, Синдикалния алианс
„Сигурност“ в МВР, Федерацията на незави
симите синдикати от отбраната „Българска
армия“, Националния синдикат „Отбрана“ към

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

КТ „Подкрепа“, Синдиката на служителите в
затворите в България, Синдиката „Охрана“,
Съюза на юристите в България и Фондация
„Български адвокати за правата на човека“.
Да представят писмени правни мнения са
поканени: проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф.
д-р Димитър Костов, проф. д-р Емил Мингов,
проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Кра
симира Средкова, проф. д-р Мария Славова,
проф. д-р Нина Гевренова, проф. д-р Пенчо
Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р
Снежана Начева, проф. д-р Христина Бала
банова, проф. д-р Ганета Минкова и доц. д-р
Зорница Йорданова.
От заинтересуваните институции и пока
нените организации по делото са представили
писмени становища: Министерският съвет,
минист ърът на образованието и науката,
министърът на финансите, министърът на
труда и социалната политика, министърът на
здравеопазването, министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та, министърът на регионалното развитие и
благоустройството, министърът на културата,
Комисията за финансов надзор, Комисията
за защита от дискриминация, Конфедераци
ята на независимите синдикати в България,
Професионалното обединение на държавните
служители, Националният синдикат „Отбрана“
към КТ „Подкрепа“, Националният синдикат
„Полиция“ – МВР, Националният полицейски
синдикат в България, Синдикалната федера
ция на служителите в МВР, Професионал
ното обединение на държавните служители,
Синдикатът „Охрана“, Синдикатът на слу
жителите в МВР, Националният синдикат на
административните служители „Подкрепа“,
Националният синдикат на пожарникарите и
спасителите „Огнеборец“, Конфедерацията на
обществени организации за социална защита
на пенсионерите в България.
От поканените специалисти от науката и
практиката писмено правно мнение са пред
ставили: проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф.
д-р Ганета Минкова, проф. д-р Емил Мингов,
проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Пла
мен Киров, проф. д-р Христина Балабанова
и доц. д-р Зорница Йорданова.
Постъпилите по делото становища и прав
ни мнения по искането за установяване на
противоконституционност на разпоредбата
на чл. 96 ЗДБРБ за 2019 г. могат да бъдат
обособени в две групи.
В първата група, която включва становища
та и правните мнения на Синдиката „Охрана“,
Конфедерацията на обществени организации
за социална защита на пенсионерите в Бъл
гария, проф. д-р Йордан Христосков, проф.
д-р Христина Балабанова, проф. д-р Ганета
Минкова и доц. д-р Зорница Йорданова, се
споделят и допълват доводите в искането на
президента за установяване противоконститу
ционност на разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ
за 2019 г., което намират за основателно.
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Втората група становища, към която се от
насят тези на Министерския съвет, министъра
на финансите, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра
на образованието и науката, министъра на
здравеопазването, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на културата, както и правното
мнение на проф. д-р Пламен Киров, намират
искането в тази му част за неоснователно.
По искането за установяване на проти
воконс т и т у ц ион нос т на разпоредби т е на
чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103,
ал. 1, т. 4 ЗДСл в редакция след промените,
осъществени с § 14, т. 1, 2 и т. 3, буква „а“
ПЗР ЗДБРБ 2019, и разпоредбата на § 15 ПЗР
ЗДБРБ 2019 по делото са получени множество
становища на заинтересувани институции и
организации и правни мнения на изтъкнати
специалисти от науката и практиката, които
могат да бъдат отнесени в две групи.
В първата попадат становищата и правните
мнения, според които исканията за устано
вяване противоконституционност на оспоре
ните разпоредби са основателни и следва да
бъдат уважени. Такава позиция се поддържа
в становищата на Комисията за защита от
дискриминация, Конфедерацията на незави
симите синдикати в България, Националния
синдикат на административните служители,
Професионалното обединение на държавните
служители, Синдиката на служителите в МВР,
Националния полицейски синдикат, Синди
калната федерация на служителите в МВР,
Националния синдикат „Полиция“ – МВР,
Синдиката „Охрана“, Националния синдикат
на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“
и Конфедерацията на обществени органи
зации за социална защита на пенсионерите
в България, както и в правните мнения на
проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Ганета
Минкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р
Йордан Христосков, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Христина Балабанова и доц. д-р
Зорница Йорданова.
Обратното разбиране, според което ис
канията за установяване противоконститу
ционност на оспорените разпоредби следва
да бъдат отхвърлени, се съдържа в стано
вищата на Министерския съвет, министъра
на финансите, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра
на труда и социалната политика, министъра
на образованието и науката, министъра на
здравеопазването, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та, министъра на културата и Националния
синдикат „Отбрана“.
Комисията за финансов надзор е посочила,
че предметът на делото няма връзка с нейна
та компетентност, поради което не изразява
становище по съществото на исканията.
Конституционният съд, след като обсъди до
водите и съображенията, изложени в исканията,
в становищата на конституираните институции
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и поканените организации, в представените
правни мнения, и взе предвид релевантната
правна уредба и мотивите на законодателя при
приемане на оспорените разпоредби, за да се
произнесе, съобрази следното:
По искането за установяване на противо
конституционност на чл. 96 ЗДБРБ за 2019 г.:
Оспорената от президента норма на чл. 96
ЗДБРБ за 2019 г. има следното съдържание:
„Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона
за Държавния фонд за гарантиране устойчи
вост на държавната пенсионна система не
се прилага за приходите от първоначално
концесионно възнаграждение по договора за
възлагане на концесия за строителство на обект
„Гражданско летище за обществено ползване
София“ – публична държавна собственост.“
Разпоредбата на чл. 11 („Източници за
набиране на средства“ от глава трета („При
ходоизточници на фонда“) на Закона за Дър
жавния фонд за гарантиране устойчивост на
държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС)
(обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г.; последно доп.,
бр. 103 от 28.12.2017 г.) предвижда, че в полза на
Държавния фонд за гарантиране устойчивост
на държавната пенсионна система (фонда) се
отчисляват от централния бюджет: паричните
постъпления от приватизация, отчетени по
държавния бюджет; двадесет и пет на сто от
отчетения за съответната бюджетна година
излишък на държавния бюджет; приходите
от концесии, отчетени по държавния бюджет;
приходи от други източници, определени със
закон или с акт на Министерския съвет.
В искането на президента се поддържа, че
разпоредбата на чл. 96 ЗДБРБ за 2019 г. про
тиворечи на чл. 51, ал. 1 от Конституцията,
тъй като поставя под съмнение дългосрочното
изпълнение на предназначението на фонда да
подкрепя бюджета на държавното обществено
осигуряване, като по този начин законодателят
се отклонява недопустимо от принципите на
социалната държава и застрашава упражнява
нето на конституционно гарантираното право
на гражданите на социално осигуряване.
Конституционният съд счита, че твърдяното
от вносителя на искането несъответствие на
оспорената законова разпоредба с конститу
ционната норма, признаваща на гражданите
право на обществено осигуряване (чл. 51, ал. 1
от Конституцията), не е налице.
Държавният фонд за гарантиране устойчи
вост на държавната пенсионна система служи
като своебразен резервен фонд на социално
осигурителната система на държавата, в който
се акумулират допълнителни средства освен
тези, които се набират от основните прихо
доизточници на осигурителните фондове по
чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.
Неговото учредяване е свързано с природата
на социалните права, тъй като създаването
на гаранции за конституционно закрепените
права на гражданите в социалната сфера
изисква от държавата активна политика по
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формиране и поддържане на социални фон
дове с различно предназначение, които да
обезпечат упражняването на прокламираните
от Основния закон социални права. Видно от
мотивите на вносителя на проекта на Закона
за Държавния фонд за гарантиране устой
чивост на държавната пенсионна система,
фондът е замислен като финансов резерв в
случаите на съществен недостиг на средства
за Фонд „Пенсии“ чрез прехвърляне на фи
нансов ресурс по преценка на законодателя
чрез трансфери, чийто конкретен размер се
определя със закона за държавния бюджет за
съответната година. Тази мярка, насочена да
осигури целеви паричен резерв за гаранти
ране стабилността на пенсионната система,
е продиктувана от съображения за целесъ
образност предвид наличието на социални
процеси и фактори, които в дългосрочен план
са в състояние да повлияят неблагоприятно
на финансовата обезпеченост на държавното
обществено осигуряване, като застаряване на
населението, ниска раждаемост, емигриране
на млади и трудоспособни кадри и пр. Зна
чението на тези фактори и произтичащата от
тях необходимост държавата да предприеме
адекватни мерки за стабилизиране на осигури
телната система е отчетено и в Решение № 10
от 2012 г. на Конституционния съд. В този
смисъл фондът следва да се разглежда като
елемент от цялостната държавна политика за
поддържане и развитие на пенсионната система
и за постигане целите на социалната държава,
но в никакъв случай само по себе си неговото
съществуване и финансово обезпечаване не е
единствено решаващо за гарантиране правото
на гражданите на обществено осигуряване.
Многократно Констит у ционни ят съд е
имал възможност да се произнесе в прак
тиката си, че разпоредбата на чл. 51, ал. 1
от Конституцията прогласява като основно
право на гражданите правото на обществено
осигуряване и социално подпомагане, без да
указва реда, начина, принципите и система
та на неговото упражняване и практическо
прилагане. Преценката за това е предоставена
на законодателя (Решение № 21 от 1998 г.,
Решение № 5 от 2000 г. на Конституционния
съд). В Решение № 13 от 2003 г. на Консти
туционния съд е прието, че поради много
образието от житейски форми и ситуации и
динамиката на икономическите възможности
на гражданите и обществото такава уредба
е възможна единствено на законово и под
законово ниво, при което законодателят е
свободен, след като прецени потребностите
на нуждаещите се и възможностите на об
ществото, да променя тази уредба, вкл. чрез
отмяна на съществуващи законови текстове
в границите на общата цел за създаване на
социална държава. Според съда за реализиране
на установения от Конституцията социален
модел на обществено осигуряване преценката
е от компетентността на Народното събрание
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и е по целесъобразност. В същия смисъл е
и Решение № 10 от 2012 г. на Конституцион
ния съд, в което се подчертава, че начинът,
по който се осъществява прокламираното в
чл. 51, ал. 1 от Конституцията социално пра
во, е предмет на уредба в законодателството,
при което Народното събрание преценява по
целесъобразност каква система на обществено
осигуряване да възприеме, стига това разре
шение да не противоречи на принципите на
Основния закон, включително принципа на
социалната държава. Конкретно във връзка с
финансовата обезпеченост на признатите от
Конституцията социални права съдът счита, че
конституционен механизъм за проверка дали
предвидените в бюджета средства са достатъч
ни за тяхната защита не съществува, поради
което правото на преценка за съотношението
между потребностите на подпомаганите лица
и финансовите възможности на държавата е
предоставено на законодателя (Решение № 7
от 2005 г. на Конституционния съд).
Следва да се има предвид и това, че оспо
рената законова разпоредба на чл. 96 ЗДБРБ
за 2019 г. е с еднократно действие, чието съ
държание се изчерпва в рамките на бюджет
ната година, като при това същата въвежда
временно изключение от общото правило на
чл. 11, ал. 1 ЗДФГУДПС само по отношение
на приходите от концесии за един определен
обект и то не изобщо, а само за първона
чалното концесионно възнаграждение. Това
изключение, продиктувано от съображения
за законодателна целесъобразност при раз
пределение на постъпленията, отчетени по
реп убликанск и я бюд жет, не е изолирано
в законодателството. В подобен смисъл е
разпоредбата на чл. 155, ал. 2 от Закона за
концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.;
последно изм., бр. 15 от 16.02.2018 г.), ко
ято предвижда възможност, когато това е
предвидено със закон, част от паричните
постъпления от концесионни възнаграждения
за държавни концесии да се превеждат от
съответното министерство по бюджетите на
общините по местонахождение на обекта на
концесията. Също така чл. 8, ал. 2 от Зако
на за приватизация и следприватизационен
контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г.;
последно доп., бр. 90 от 30.10.2018 г.) допуска
паричните постъпления или част от паричните
постъпления от приватизацията на обособени
части от имуществото на еднолични търговски
дружества с държавно участие в капитала,
както и от приватизацията на обособени
части от имуществото на търговски друже
ства, чийто капитал е собственост на други
еднолични търговски дружества с държавно
участие в капитала, вместо в централния
бюд жет, откъдето да бъдат разпределени
във фонда, да бъдат преведени по сметка на
дружеството по решение на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
след съгласуване с органа, който упражнява

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

правата на едноличен собственик на капита
ла, като останат собственост на дружеството.
В посочените случаи със закон, който се
явява специален, е установено изключение
от общото правило за финансиране на Дър
жавния фонд за гарантиране устойчивост на
държавната пенсионна система, закрепено
в чл. 11, ал. 1 от закона, уреждащ статуса
и дейността на фонда. По този начин не
се нарушава Основният закон, тъй като по
вече изложените съображения преценката за
размера на финансовите средства, необходи
ми за обезпечаване на закрепените в чл. 51,
ал. 1 от Конституцията социални права на
гражданите, е в рамките на изключителната
компетентност на законодателя.
Държавният фонд за гарантиране устой
чивост на държавната пенсионна система по
своята правна същност не е осигурителен
фонд (тези фондове са изчерпателно посо
чени в чл. 18 КСО), а съгласно чл. 1, ал. 3
ЗДФГУДПС е обособена част от бюджета на
държавата и следователно определянето на
обхвата на неговите приходоизточници на
общо основание е въпрос на законодателна
преценка по целесъобразност при избора на
мерките за обезпечаване и подкрепа на пен
сионната система и конкретно при предвиж
дане на размера на средствата за постигане
на тази цел в рамките на държавния бюджет
за съответната година.
По силата на същото правомощие, в изпъл
нение на което е създаден Държавният фонд
за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система и са определени неговите
приходоизточници, Народното събрание може
да предприема промени в тази нормативна
уредба, като временно, частично или изобщо
изключи определени източници на финанси
ране, замени ги с други или прибави нови към
предвидените. Целта, с оглед на която е зами
слен фондът – гарантиране на устойчивост на
пенсионната система – може да бъде постигната
посредством гъвкави решения за осигуряване
на неговата финансова обезпеченост. Това
не означава, че чрез атакуваната разпоредба
на чл. 96 ЗДБРБ за 2019 г., с която частично
и временно се изключват като източник на
финансиране на фонда приходите от първона
чално концесионно възнаграждение по един
конкретен договор за концесия, държавата се
отказва или променя политиката си на гаран
тиране стабилността на пенсионната система.
По изложените съображения Конституци
онният съд приема, че оспорената от прези
дента разпоредба на чл. 96 ЗДБРБ за 2019 г.
не противоречи на Конституцията.
Относно установяването противоконститу
ционността на чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1,
т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 ЗДСл в редакция
след промените, осъществени с § 14, т. 1, 2
и т. 3, буква „а“ ПЗР ЗДБРБ 2019, и § 15
ПЗР ЗДБРБ 2019:
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Оспорените от президента и от омбудсмана
разпоредби от ЗДСл предвиждат: забрана да
бъде назначавано за държавен служител лице,
което е упражнило правото си на пенсия по
чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално
осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г.;
последно изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2019 г.)
(КСО), освен при условията на чл. 15, ал. 1,
чл. 81в, ал. 6 и чл. 84а; възможност длъжност,
определена за ключова в администрацията, да
може да бъде изпълнявана за срок не по-дълъг
от 6 месеца при условията на споделено изпъл
нение едновременно от държавен служител,
който е заемал същата длъжност до прекра
тяване на служебното му правоотношение на
основание чл. 103, ал. 1, т. 4 (поради несъв
местимост по чл. 7, ал. 2, вкл. на основание
т. 8 – упражнено право на пенсия по чл. 68,
68а, 69 или 69б КСО) или на основание чл. 106,
ал. 1, т. 5 (при придобито право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст); прекратяване
с едномесечно предизвестие от органа по на
значаването на служебното правоотношение
с държавен служител, упражнил правото си
на посочените видове пенсия; задължение за
държавните служители, назначени при вли
зане в сила на закона, да уведомят органа по
назначаването за наличието на основание за
недопустимост по чл. 7, ал. 2, т. 8 от закона
в 7-дневен срок; прекратяване с едномесечно
предизвестие от органа по назначаването на
служебните правоотношения на държавните
служители, назначени към датата на влизане в
сила на закона, които са упражнили правото
си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б КСО.
Според вносителите с оспорената разпоред
ба на чл. 7, ал. 2, т. 8 ЗДСл се въвежда ново
основание за несъвместимост по отношение
на държавните служители – упражнено право
на пенсия.
Несъвместимостта представлява съвкуп
ност от конституционно или законово опреде
лени забрани за съвместяване на определена
публична длъжност с друга такава, както и
с длъжности и дейности, свързани с частен
интерес на заемащия публичната длъжност.
Преди да извърши преценка дали установе
ната забрана за заемане на държавна служба
противоречи на Основния закон, Конституци
онният съд намира за необходимо да подчер
тае, че оспорената норма не въвежда несъв
местимост в посочения смисъл, т.е. забрана
за едновременно заемане на длъжности или
извършване на дейности паралелно с упражня
ването на държавна служба като гаранция за
добросъвестно, независимо и безпристрастно
осъществяване на властническите функции
в обществен интерес. Упражненото право на
пенсия не представлява такава несъвместимост,
тъй като този факт по естеството си не може
да изложи на риск интереса на обществото и
държавата. Следва да се има предвид също така,
че несъвместимостта изисква възможност за
нейното прекратяване в определен срок чрез
избор между несъвместимите позиции или
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дейности. Във връзка с това чл. 107, ал. 1, т. 7
ЗДСл предвижда като основание за прекратява
не на служебното правоотношение наличие на
несъвместимост по чл. 7 ЗДСл към момента на
назначаването, която не е отстранена към мо
мента на прекратяването (т.е. основание за пре
кратяване няма да е налице, ако междувременно
служителят е отстранил несъвместимостта),
докато в случая разпоредбата на чл. 7, ал. 2,
т. 8 ЗДСл въвежда изначална и непреодолима
забрана, тъй като правото на пенсия вече е
упражнено. По тези съображения въведеното
ново основание представлява по правната си
същност недопустимост, тъй като установява
начална забрана за назначаване като държавни
служители на лица, упражнили правото си на
изрично посочените видове пенсии, при което
систематичното му място би следвало да е в
ал. 1 на чл. 7 ЗДСл. Съдът намира за необхо
димо да отбележи, че въпросът за систематич
ното място на оспорената забрана, разглеждан
в контекста на значението, придадено є от
законодателя, не е само технически, а има и
конституционноправна релевантност. Това е
така, защото при преценката за съответствие
на предвиденото ново основание за „несъв
местимост“ с Основния закон съдът следва
да се ръководи от стандарта, установен в раз
поредбата на чл. 116, ал. 1 от Конституцията.
Според последната държавните служители са
изпълнители на волята и интересите на на
цията, т.е. длъжни са да работят в обществен
интерес, и следователно законодателят не може
да въвежда по отношение на тях ограничения,
надхвърлящи необходимото за обезпечаване
на тази конституционна ценност. Както е по
сочено в мотивите на Решение № 7 от 2013 г.
на Конституционния съд, „правната уредба на
несъвместимостта има за цел да не допусне
и да попречи на изпълнението на държавна
служба или на друга дейност по начин, който
би влязъл в противоречие или би поставил
под съмнение изискванията за независимост
и добросъвестност при осъществяване на
пълномощия, на права и задължения“. Със
сигурност упражненото право на пенсия не
съставлява пречка за изпълнение на държавната
служба съобразно установените в чл. 18 ЗДСл
принципи (законност, лоялност, отговорност,
стабилитет, политическа неу тралност и йерар
хична подчиненост), както и на предвидените в
чл. 4 ЗДСл изисквания за законност, защита на
правата и законните интереси на гражданите
и политическа неу тралност. На това основа
ние съдът приема, че в случая законодателят
е излязъл извън конституционната рамка по
чл. 116, ал. 1 от Основния закон относно изис
кванията, които могат да бъдат установявани
за държавните служители.
Несъвместимостите са съществени огра
ничения на правата на гражданите и поради
това те трябва да бъдат установени със закон
само по съображения, свързани със защита на
друг конституционно значим интерес, какъвто
в случая не е налице. Според мотивите към
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предложението за изменение на ЗДСл със
ЗДБРБ за 2019 г. прекратяването на служеб
ните правоотношения с лицата, упражнили
правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 и 69б
КСО, „ще даде възможност да се предложат
свободни места на млади висококвалифици
рани кадри, които да стартират кариерата си
в държавната служба и да намерят реализа
ция в България“, като същевременно това
„ще доведе до повишаване на качеството на
работа на държавната администрация и побързо и по-ефективно използване на новите
технологии“. Изложените съображения, довели
до приемането на оспорената разпоредба, не
само нямат ранг на конституционна ценност,
обосноваваща ограничаването на основни
права, но и поставят под съмнение професи
оналните качества на посочената категория
държавни служители само поради това, че
са упра жнили едно свое констит уционно
признато право. Законодател ят мотивира
осъществената промяна в изискванията за
заемане на държавна служба с хипотетичното
и с нищо неоправдано очакване, че освободе
ните места в държавната администрация ще
се заемат от „млади висококвалифицирани
кадри“, като на практика „млади“ кадри по
смисъла на законовия текст са лицата, които
не са упражнили правото си на пенсия, неза
висимо от възрастта им. Като се имат предвид
ниските възрастови прагове за придобиване
на право на някои видове пенсии (чл. 69,
ал. 4 КСО, чл. 69, ал. 7 КСО, чл. 69б, ал. 1,
т. 1 КСО и др.), въведеното ново основание
за „несъвместимост“ може да има за резултат
освобождаване на квалифицирани в съответна
та област кадри на по-ниска възраст и назна
чаване на тяхно място на по-възрастни лица
без професионален опит, чието единствено
„предимство“ е, че не са упражнили правото
си на пенсия. По този начин законодателят не
само излиза извън конституционната рамка
на държавната служба по чл. 116, ал. 1 от
Конституцията, но и създава риск за пряко
противоречие с посочената конституционна
разпоредба, изискваща законовата уредба да
обезпечава обществения интерес чрез създа
ване на гаранции за компетентно, отговорно и
законосъобразно осъществяване на функциите
на държавните служители.
Съдът намира за необходимо да подчертае,
че засегнатите от закона граждани законо
съобразно са придобили и добросъвестно са
упражнили правото си на пенсия, като към
този момент законът не им е забранявал на
това основание да кандидатстват за държав
на служба. Последващата забрана за това на
практика ги принуждава да търпят негативни
последици като резултат от законосъобразно
и добросъвестно упражненото от тях право,
с което се нарушава принципът на правова
та държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията),
изискв ащ приеманите от парламента закони
да гарантират правната сиг у рност, пред
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видимост и стабилност, а това предполага
трайно и последователно като концепция
законодателно регулиране на обществените
отношения (Решение № 1 от 2005 г., Реше
ние № 4 от 2014 г. на Конституционния съд).
Тези характеристики на правовата държава в
случая не са налице за гражданите, които за
коносъобразно и добросъвестно са упражнили
правото си на пенсия при наличие на леги
тимно очакване, че това няма да е пречка да
продължат да упражняват конституционното
си право на труд. Съдът вече е имал случай
да се произнесе, че „прекратяването по силата
на закона на едно правно положение в полза
на държавата и във вреда на тези, с които тя
е договаряла, противоречи на принципа на
правовата държава, въздигнат от чл. 4, ал. 1
от Конституцията, и е посегателство върху
основите на правния ред“ (Решение № 7 от
2001 г. на Конституционния съд).
Оспорената разпоредба на чл. 7, ал. 2, т. 8
ЗДСл накърнява и конституционното право
на труд, на трудово възнаграждение и на
обществено осигуряване (чл. 48, ал. 1 и 5 и
чл. 51, ал. 1 от Конституцията). Това е така,
тъй като по отношение на лицата, упражнили
правото си на пенсиониране за изчерпателно
посочени видове пенсии по КСО (чл. 68, 68а,
69 и 69б), се въвежда забрана да бъдат назна
чавани за държавни служители, като по този
начин те се лишават от достъп до държавна
служба. Във връзка с това заслужава внима
ние, че правото на равен достъп до държавна
служба е признато като общочовешко право в
чл. 21 от Всеобщата декларация за правата на
човека (приета и провъзгласена с резолюция
217 А (ІІІ) на Общото събрание на Организа
цията на обединените нации от 10.12.1948 г.),
както и в чл. 19 от Международния пакт за
граждански и политически права (обн., ДВ,
бр. 43 от 28.05.1976 г., в сила от 23.03.1976 г.).
На практика с въведеното по отношение на
държавните служители ново основание за
„несъвместимост“ значително се стесняват
дейностите, в които гражданите, упражнили
правото си на посочените видове пенсии по
КСО, могат да реализират правото си на труд,
и в този смисъл се посяга и на признатата
от чл. 48, ал. 3 от Основния закон свобода
на избор на професия и място на работа.
Същевременно се накърнява и правото на
обществено осигуряване по чл. 51, ал. 1 от
Конституцията. Това се отнася преди всичко
за лицата, вече упражнили правото си на
пенсия, които са поставени в положение да
търпят неблагоприятни правни последици
поради упражняване на едно свое конститу
ционно признато и гарантирано право, чието
последващо накърняване от държавата по
принцип е недопустимо, освен по съображения
за защитата на друг конституционноправно
значим обществен или личен интерес (Решение
№ 12 от 1997 г. на Конституционния съд). На
рушава се правото на обществено осигуряване
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и на лицата, на които предстои да упражнят
правото си на пенсия, тъй като по същество
законодателят установява ограничение, де
мотивиращо гражданите да упражнят това
си право, защото в резултат не биха могли
свободно да упражнят правото си на труд.
Конституционният съд вече е имал повод да
се произнесе, че Конституцията отделно и
самостоятелно гарантира и защитава както
правото на труд, така и правото на обществе
но осигуряване, при което упражняването на
всяко от тях не е обусловено от упражняването
или неупражняването на другото (Решение
№ 12 от 1997 г. на Конституционния съд).
Последователна е практиката на съда, че
ограничаването на основните права е допус
тимо и възможно само в случай, когато това
се налага, за да бъдат съхранени висши кон
ституционни ценности, т.е. опазване основите
на конституционния ред, включващи държав
ния суверенитет, разделението на властите,
формата на държавно устройство и държавно
управление и др., както и при необходимост
да се предотврати засягането на други об
щественозначими интереси, като отбраната и
сигурността на страната и осъществяването
на принципите и целите на нейната външна
политика. Задължително е обаче, съобразно
принципа на пропорционалност, това ограни
чение да е съразмерно на преследваната цел,
а не да надхвърля необходимото за нейното
постигане (Решение № 12 от 1997 г., Решение
№ 14 от 2014 г. на Конституционния съд).
В конкретния случай посочената по-горе цел
на оспорения закон, предвидена да се постиг
не с въведената „несъвместимост“ – да бъдат
освободени работни места за млади и висо
коквалифицирани кадри – е неподходяща и
несъразмерна мярка, която не е в състояние да
оправдае засягането на основни конституцион
ни права на гражданите, каквито са правото
на труд и правото на обществено осигуряване.
С оспорената разпоредба на чл. 7, ал. 2, т. 8
ЗДСл е нарушен и принципът на равенство
на гражданите пред закона (чл. 6, ал. 2 от
Конституцията), тъй като се допуска различно
третиране само на държавните служители,
упражнили правото си на изрично посочени
те видове пенсия по КСО. Същевременно се
предвиждат неблагоприятни последици, свър
зани с невъзможността да се заема държавна
служба, не за всички, упражнили правото си
на пенсия лица, а само за тези по чл. 68, 68а,
69 или 69б от Кодекса за социално осигуря
ване, като в приложното поле на въведеното
ново основание за „несъвместимост“ не са
включени лицата, упражнили право на пенсия
по чл. 69а, 69в и 69г КСО (балерини, учители
и магистрати). Така законодателят е нарушил
равенството на гражданите пред закона, като
е допуснал ограничаване на права въз ос
нова на обществено положение. Във връзка
с това следва да се отбележи, че чл. 2, т. 2
от Международния пакт за икономически,
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социални и културни права (обн., ДВ, бр. 43
от 28.05.1976 г., в сила от 23.03.1976 г.) задъл
жава държавите, които са страни по пакта, да
осигурят упражняването на провъзгласените
в него права (включително правото на труд
и правото на обществено осигуряване) без
каквато и да е дискриминация, а в случая е
допусната именно такава. Както е посочено в
Решение № 10 от 1992 г. на Конституционния
съд, равенството на всички граждани пред
закона е основен принцип на всяко демокра
тично общество, който се изразява не само
в равнопоставеността на гражданите пред
закона, но и в задължението за еднаквото им
третиране от държавната власт. В правовата
държава законодателят е длъжен да урежда
сходните случаи по еднакъв начин, а различ
ните – по различен начин. Само така може да
се гарантира равенството пред закона и да се
осигури справедливост в обществото (Решение
№ 3 от 2013 г., Решение № 12 от 2018 г. на
Конституционния съд). В случая този прин
цип е нарушен с въведеното ново основание
за „несъвместимост“ за заемане на държавна
служба по отношение на лицата, упражнили
правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 и 69б
КСО, поради което атакуваната разпоредба е
противоконституционна и на това основание.
Оспорените от президента изменения в
чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 ЗДСл
са логически свързани с разпоредбата на чл. 7,
ал. 2, т. 8 от закона и представляват по съ
щество нейни производни, тъй като уреждат
последиците є чрез прекратяване на служебни
правоотношения поради установеното ново
основание за „несъвместимост“. В този смисъл
тяхната противоконституционност следва не
на собствено основание, а като резултат от
установеното несъответствие на обуславящата
ги норма с Основния закон.
По отношение на разпоредбата на § 15
ПЗР ЗДБРБ 2019, която по императивен на
чин предписва прекратяване на служебните
п равоот ношени я с д ържавни сл у ж и тели,
упражнили правото си на пенсия по чл. 68,
68а, 69 или 69б КСО при влизане в сила на
закона, Конституционният съд намира, че са
относими всички съображения за противо
конституционност, изложени по-горе, относ
но разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 8 ЗДСл.
Обсъжданата тук разпоредба се явява нейна
последица, уреждайки значението на въве
деното ново основание за „несъвместимост“
за заварените служебни правоотношения с
посочената категория граждани. Следва да
се посочи обаче, че тази разпоредба още поинтензивно накърнява правната сигурност,
стабилност и предвидимост като основопола
гащи характеристики на правовата държава,
тъй като предвижда задължително, без оглед
на конкретна преценка, и на практика неза
бавно прекратяване на вече възникналите
служебни правоотношения с упражнилите
правото си на пенсия лица. Към момента на
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тяхното назначаване законът не е предвиж
дал несъвместимост между положението на
държавен служител и упражненото право на
пенсия, поради което тези граждани са могли
да имат легитимното очакване, че и занапред
ще могат да заемат длъжността при услови
ята, на които са назначени. Като е придал
обратно действие на закона, въвеждащ ново
основание за „несъвместимост“ (при това
произтичащо от упражнено конституционно
право) по отношение на заварени правоот
ношения по ЗДСл, законодателят е допуснал
конституционно нетърпимо нарушаване на
принципа на правовата държава, който не
позволява засягане на вече придобити права,
гарантирани от Конституцията. Във връзка с
това съдът вече е имал случай да се произнесе,
че когато с придаване на обратно действие
на закона се предвиждат неблагоприятни
последици за носителя на вече придобито
право, се нарушава правната сигурност и
предвидимост като задължителни елементи от
съдържанието на правовата държава, гаран
тиращи правата на личността и свободното
развитие на човека (Решение № 12 от 2010 г.
на Конституционния съд).
Съдът установява противоречие на ос
порената норма с Основния закон и на още
едно основание, а именно поради нарушение
на чл. 116, ал. 2 от Конституцията, който
възлага на Народното събрание да определи
„условията за прекратяване на служебните
правоотношения“. Вместо това с оспорената
разпоредба законодателят е иззел функциите
на компетентните да прекратят служебните
правоотношения административни органи, тъй
като в случая на тях е възложено единствено
формалното издаване на акта за освобождаване
с едномесечно предизвестие, без да могат да
извършват каквато и да е преценка на мате
риалните предпоставки за това. Едновременно
е накърнен и принципът на разделение на
властите (чл. 8 от Конституцията), който не
позволява както на изпълнителната власт да
законодателства, така и на законодателната
власт да взема управленски решения извън
конституционните си правомощия (Решение
№ 5 от 2003 г. на Конституционния съд). Съдът
намира за необходимо да отбележи, че и преди
влизане в сила на оспорената разпоредба за
конът урежда като основание за прекратяване
на служебното правоотношение упражнено
то право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст (чл. 106, ал. 1, т. 5 и 6 ЗДСл), но на
общо основание преценката е предоставена
на органа по назначаването, който съобразява
дали освобождаването на такива служители
е в интерес на държавната служба за всеки
конкретен случай. С разпоредбата на § 15
ПЗР ЗДБРБ 2019 г. законодателят е отстъпил
от принципа, че на посочените в чл. 106, ал. 1
ЗДСл основания (вкл. упражнено право на
пенсия) прекратяването на служебното пра
воотношение е дискреционна власт на органа
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по назначаването. По силата на оспорената
норма той е обвързан и задължен да издаде
властнически акт, обективиращ не неговата
воля, а тази на законодателя, което е извън
конституционната компетентност на същия.
Предвид изложеното, Конституционният
съд намира, че оспорените разпоредби на чл. 7,
ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1,
т. 4 ЗДСл в редакцията им след промените,
осъществени с § 14, т. 1, 2 и т. 3, буква „а“
ПЗР ЗДБРБ 2019, и разпоредбата на § 15 ПЗР
ЗДБРБ 2019 противоречат на Конституцията,
като накърняват нейни основни принципи и
ценности.
По изложените съображения и на осно
вание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на президента за ус
тановяване на противоконституционност на
разпоредбата на чл. 96 от Закона за държавния
бюджет на Република България (обн., ДВ,
бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).
Обявява за противоконституционни разпо
редбите на чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1
и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния
служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.;
последно изм. и доп., бр. 103 от 13.12.2018 г.)
в редакция след промените, осъществени
с § 14, т. 1, 2 и т. 3, буква „а“ от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в
сила от 1.01.2019 г.), и разпоредбата на § 15 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗДБРБ за 2019 г., запазващ този си характер
към ЗДБРБ за 2019 г. (относим към Закона
за държавния служител).
Председател:
Борис Велчев
1739

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 14 МАРТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
(обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52,
56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1,
27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от
2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6
и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от
2016 г., бр. 44 и 85 от 2017 г. и бр. 5 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „звената от системата
на народната просвета“ се заменят с „инсти
туциите от системата на предучилищното и
училищното образование“.
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2. В ал. 2 думите „училища, детски градини
и обслужващи звена от системата на народ
ната просвета“ се заменят с „институции от
системата на предучилищното и училищното
образование“.
§ 2. В чл. 9 се създават ал. 4 – 6:
„(4) За незаетите длъжности в админист
рацията, без общинската администрация, се
резервират средства за основни заплати в
размер, не по-малък от 70 на сто от средна
та основна месечна заплата за степен 2 на
съответното ниво съгласно приложение № 1
към Наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация. Резервирането
на средствата се осъществява в рамките на
разходите за персонал, определени по бюджета
на съответната администрация.
(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага в
случаите, в които разходите за персонал на
съответната администрация се финансират
за сметка на централния бюджет на база на
фактически извършени разходи.
(6) При компенсирани промени на числе
ността на персонала между разпоредители с
бюджет се прехвърлят и съответните средства
за персонал, както и необходимите средства
за издръжка.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1896

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 14 МАРТ 2019 Г.

за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни
висши училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. За нуждите и развитието на чуж
дестранната българистика Министерството
на образованието и науката осъществява
дейности за осигуряване на преподаватели
по български език и литература, които да
преподават в чуждестранни висши училища.
Чл. 2. Държавните висши училища в Ре
публика България, които имат акредитация
в професионални направления от област на
висшето образование „Хуманитарни науки“ и
имат сключено споразумение с Министерство
то на образованието и науката, командироват
преподаватели по български език и литература
в чуждестранни висши училища.
Чл. 3. Командироването на преподаватели
по български език и литература в чуждестран
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ни висши училища се извършва със заповед
на ректора на съответното висше училище
при условията и по реда на Наредбата за
дългосрочни те коман ди ровк и в ч у жбина
(ДВ, бр. 100 от 2000 г.) след провеждане на
процедура за подбор.
Чл. 4. Процедурата за подбор се провеж
да от Министерството на образованието и
науката.
Чл. 5. В процедурата за подбор на пре
подаватели в чуждестранни висши училища
могат да участват кандидати, отговарящи
едновременно на следните изисквания:
1. заемат академична длъжност по трудово
правоотношение в държавно висше училище
по чл. 2 към момента на кандидатстване;
2. имат най-малко образователно-квали
фикационна степен „магистър“ в област на
висшето образование „Хуманитарни науки“;
3. имат най-малко три години преподава
телски стаж (през последните пет години) във
висше училище;
4. владеят английски, френски, немски
или езика на страната, в която ще бъдат
командировани, на ниво минимум B2 от Об
щоевропейската референтна езикова рамка;
5. отговарят на специфичните изисквания
на чуждестранното висше училище.
Чл. 6. Преподавателите изпълняват задъл
жения, посочени в заповедта за командирова
не, и полагат усилия за постигане на високи
резултати по следните показатели:
1. годишен хорариум от преподавателски
часове;
2. развитие на научноизследователска дей
ност, свързана с целите на командироването;
3. брой студенти, на които преподават.
Чл. 7. (1) Обявлението за провеждане на
процедура за подбор на кандидати за пре
подаватели в чуждестранни висши училища
съдържа свободните места за преподаватели,
изискванията към кандидатите, необходимите
документи, срока за подаването им, както и
други специфични условия на чуждестранното
висше училище.
(2) Обявлението се публикува на интернет
страниците на Министерството на образо
ванието и науката и на държавните висши
училища по чл. 2.
Чл. 8. (1) Кандидатите подават заявление
за участие в процедурата за подбор и доку
ментите, които се изискват в обявлението,
до ректора на съответното висше училище.
(2) Висшето училище изпраща получените
кандидатури в Министерството на образо
ванието и науката в двуседмичен срок от
изтичането на срока в обявлението.
Чл. 9. (1) Министърът на образованието и
науката определя комисия за подбор на кан
дидатурите за преподаватели в чуждестранни
висши училища.
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(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват служители на Министерството на
образованието и науката и преподаватели в
държавните висши училища по чл. 2.
(3) За участие в заседанията за подбор на
преподаватели се отправя писмена покана
до представители на чуждестранното висше
училище или на дипломатическото представи
телство на съответната държава в Република
България не по-късно от две седмици преди
датата на провеждането му.
(4) Избраният от комисията за подбор
кандидат се изпраща за одобряване от чуж
дестранното висше училище.
(5) Одобряването от чуждестранното висше
училище се извършва чрез съответното ди
пломатическо представителство на Република
България.
(6) След одобряването на кандидата Ми
нистерството на образованието и науката
уведомява съответното висше училище.
(7) В случай че чуждестранно висше учи
лище не одобри даден кандидат, процедурата
за подбор се обявява отново.
Чл. 10. (1) Одобреният преподавател по
български език и литература в чуждестранно
висше училище се командирова за срок до
две години.
(2) Одобрен кандидат може да бъде ко
мандирован отново за срок до две години
без извършване на подбор, при условие че са
налице съгласие от негова страна и искане
от съответното чуждестранно висше училище
и е постигнал високи резултати по показа
телите по чл. 6.
(3) Копие от заповедта за командировка се
изпраща в Министерството на образованието
и науката в едноседмичен срок от издаването.
Чл. 11. (1) Командироването се прекратява
по мотивирано искане или предложение от:
1. преподавателя;
2. чуждестранното висше училище;
3. ректора на висшето училище;
4. министъра на образованието и науката.
(2) Командироването се прекратява и при
неизпълнение на задълженията, посочени в
заповедта за командироване, както и при
незадоволителни резултати на показателите
по чл. 6.
Чл. 12. (1) Министерството на образова
нието и науката осигурява чрез трансфер на
държавните висши училища по чл. 2 финан
сови средства за обезпечаване на разходите
за командировъчни пари, основни трудови
възнаграждения и осигурителни вноски на
командированите преподаватели.
(2) Трансферът за командировъчни пари
се предоставя при спазване на условията на
чл. 46 от Наредбата за дългосрочните коман
дировки в чужбина.

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Чл. 13. Министерството на образованието
и науката и държавните висши училища по
чл. 2 извършват проверка на дейността на
преподавателите по български език и лите
ратура в чуждестранните висши училища.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Преподавателите по български език и
литература в чуждестранни висши училища,
които са командировани преди влизането в сила
на постановлението, продължават дейността си
до изтичането на срока на командироването им.
§ 2. В Наредбата за дългосрочните ко
мандировки в чужбина се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 36:
а) в ал. 1 думите „и университети в чуж
бина“ се заличават;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Българските преподаватели в чуж
дестранни университети се командироват от
ректора на висшето училище.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. В чл. 37:
а) в ал. 1 след думите „министъра на об
разованието и науката“ се добавя „и ректора
на висшето училище“;
б) в ал. 2 думите „чл. 36, ал. 1“ се заменят
с „чл. 36, ал. 1 и 2“.
3. В чл. 39, ал. 5 думите „чл. 36, ал. 1“ се
заменят с „чл. 36, ал. 1 и 2“.
§ 3. Постановлението се приема на основание
чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1897

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 14 МАРТ 2019 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Минис
терството на околната среда и водите, приет с
Постановление № 208 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2019 г.), в приложението към
чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „421“ се
заменя с „415“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„89“ се заменя с „85“.
3. На ред „дирекция „Правна“ числото „17“
се заменя с „16“.
4. На ред „дирекция „Обществени поръчки“
числото „9“ се заменя с „8“.
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5. На ред „дирекция „Връзки с обществе
ността и протокол“ числото „7“ се заменя с „6“.
6. На ред „дирекция „Информационно
обслужване и канцелария“ числото „23“ се
заменя с „22“.
7. На ред „Специализирана администрация“
числото „303“ се заменя с „301“.
8. На ред „Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“, в т.ч. териториал
ните звена – Велико Търново и Стара Загора“
числото „124“ се заменя със „121“.
9. На ред „дирекция „Екологична оценка,
оценка на въздействието върху околна среда
и предотвратяване на замърсяването“ числото
„26“ се заменя с „25“.
10. На ред „дирекция „Политики по измене
ние на климата“ числото „13“ се заменя с „12“.
11. На ред „дирекция „Координация по въ
просите на Европейския съюз и международно
сътрудничество“ числото „26“ се заменя с „29“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпъл
нителната агенция по околна среда, приет с
Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 32 и 84 от 2015 г., бр. 96
от 2016 г., бр. 80 от 2017 г. и бр. 3 от 2019 г.),
в приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „387“ се
заменя с „382“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „338“ се заменя с „333“.
3. На ред „Главна дирекция „Лабораторноаналитична дейност“ числото „261“ се заменя
с „256“.
§ 3. В Постановление № 208 на Министер
ския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 80 от 2017 г.),
в приложението към чл. 2, ал. 4 се правят
следните изменения:
1. В т. 1 числото „385“ се заменя с „382“.
2. В т. 2:
а) в буква „г“ числото „36“ се заменя с „35“;
б) в буква „д“ числото „30“ се заменя с „28“;
в) в буква „ж“ числото „37“ се заменя с „36“;
г) в буква „и“ числото „39“ се заменя с „37“;
д) в буква „к“ числото „32“ се заменя с „30“;
е) в буква „л“ числото „38“ се заменя с „37“;
ж) в буква „м“ числото „45“ се заменя с „44“;
з) в буква „о“ числото „50“ се заменя с „49“;
и) в буква „р“ числото „27“ се заменя с „29“.
3. В т. 3, буква „а“ числото „48“ се заменя
с „47“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1898
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 14 МАРТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г. за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни мерки
за 2019 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътреш
ните работи за 2019 г. за финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на неот
ложни мерки за 2019 г. за присъединяването
на Република България към Шенгенското
пространство, на обща стойност 3 000 000 лв.
съгласно приложението.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на защитата на границите и контрол на миг
рационните процеси“, бюджетна програма
„Граничен контрол, охрана на държавната
граница, регулиране и контрол на миграцион
ните процеси“ по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2019 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат пока
зателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на вътрешните работи
да извършва промени по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2019 г. на
базата на фактически извършените разходи
до размера им по чл. 1, ал. 1 и да уведомява
министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централ
ния бюджет за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи
може да извършва компенсирани промени
между отделните дейности по приложението
към чл. 1, ал. 1 в рамките на одобрените му
с постановлението допълнителни разходи
за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2019 г. за присъединяването на Репуб
лика България към Шенгенското пространство
Отго
Стой
ворно
ност
ведом (в лв.) с
ство
ДДС

№
по
ред

Дейност

1

2

3

4

1.

Доставка на гориво за
гранично-полицейските
кораби на Главна дирек
ция „Гранична полиция“

МВР

1 850 000

Ремонт и поддръжка на
гранично-полицейските
кораби на Главна дирек
ция „Гранична полиция“

МВР

280 000

Ремонт и поддръжка на
автомобилната техника
на Главна дирекция „Гра
нична полиция“

МВР

600 000

Доставка на резервни
части и консумативи за
техническ и средства за
наблюдение и контрол
на държавната граница

МВР

70 000

Ремонт и поддръжка на
технически средства за
г ра н и ч н и п р оверк и и
контрол

МВР

200 000

2.

3.

4.

5.

Обща стойност на дейностите
през 2019 г.

3 000 000

1899

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-2-4
от 19 февруари 2019 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса
и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 26 от 2018 г.; изм., бр. 42 от
2018 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г., бр. 10
от 2019 г.)
Днес, 19.02.2019 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна,
и Българския зъболекарски съюз, от друга
страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
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ДЪРЖАВЕН

ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) се сключи този договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъ
болекарски съюз за 2018 г. за следното:
§ 1. В § 1, т. 2 и 3 от допълнителната раз
поредба думите „действие на НРД“ се заменят
с „календарната 2019 година“.
§ 2. В чл. 162, ал. 3 думата „едномесечен“
се заменя с „двуседмичен“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Параграф 2 от настоящия договор за
изменение и допълнение на Националния
рамков договор за денталните дейности за
2018 г. влиза в сила от 1 януари 2019 г.
§ 4. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2018 г. се подписа
на хартиен носител в четири еднообразни ек
земпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра
на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 5. Настоящият договор за изменение
и допълнение на Националния рамков до
говор за денталните дейности за 2018 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната
здравноосигури-
телна каса:
Председател на
НС на НЗОК:
Жени Начева



Членове на Надзор-
ния съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков 
Галя Димитрова
Росица Велкова
Д-р Иван Кокалов
Теодор Василев
Григор Димитров
Пламен Таушанов
Оля Василева

За Българския
зъболекарски съюз:
Зам.-председател на УС
на БЗС и председател
на КРД на БЗС:
Д-р Георги Димов
Председател
на УС на БЗС:
Д-р Николай Шарков

Д-р Светослав Гачев
Д-р Донка СтанчеваЗабуртова
Д-р Борислав Миланов
Д-р Бисер Ботев
Д-р Валентин Павлов
Д-р Тодор Кукуванов

Управител
на НЗОК:
Д-р Дечо Дечев

Съгласувал:

Министър на здравеопазването:

Кирил Ананиев
1878
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Изменение на Споразумението за предоставяне
на консултантски услуги между Агенцията по
обществени поръчки на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие от 2 ноември 2017 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то На
родно събрание на 14 февруари 2019 г. – ДВ,
бр. 18 от 2019 г. В сила от 1 март 2019 г.)
Настоящото Изменение е подписано на
21 декември 2018 г. между Агенцията по об
ществени поръчки на Република България
(наричана по-долу за краткост „Клиента“) и
Международната банка за възстановяване и
развитие (наричана по-долу за краткост „Бан
ката“), наричани заедно „Страните“ по Спо
разумение за предоставяне на консултантски
услуги от 2 ноември 2017 г. (наричано по-долу
„Споразумението“). Настоящото Изменение се
подписва на основание чл. 12 от Анекс Общи
условия към Споразумението.
Страните се съгласяват, че Споразумението
се изменя, както следва:
Параграф 6 от Споразумението се изменя,
както следва:
„6. Срок на действие. Срокът на настоящото
Споразумение изтича на 28 февруари 2019 г.,
освен в случай че не бъде подновено по-рано
по взаимното съгласие на Клиента и Банката.“
Освен измененията по-горе всички остана
ли клаузи на Споразумението остават валидни
и в пълна сила между страните.
След надлежно подписване от двете страни
настоящото Изменение ще започне да действа,
след като Банката получи правно становище от
упълномощено длъжностно лице на Клиента,
че са изпълнени всички национални законови
изисквания и процедури, позволяващи Изме
нението да влезе в сила. След като Банката
получи правното становище, Изменението
ще действа от датата на последния подпис.
Като потвърждение на изложеното по-горе,
Страните, действайки чрез своите законни
представители, с имената си и на деня и годи
ната, посочени по-долу, подписаха настоящото
Споразумение в 3 (три) екземпляра, изготвени
на английски език, и в 3 (три) екземпляра,
изготвени на български език. Версията на
английски език е водеща, в случай че която
и да е от Страните установи противоречие
при тълкуването на Споразумението.
За Агенцията
по обществени
поръчки на
Република
България:
Миглена Павлова,
изпълнителен
директор и
упълномощен
представител
1888

За Международната
банка за възстановяване и развитие:
Стела Илиева,
старши икономист,
в.и.д. постоянен
представител на
Световната банка
за България, Чешката
република и Словакия и
упълномощен представител
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността,
структурата и организацията на работа на
Информационния център на Министерството
на отбраната, наричан по-нататък „центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице по
чл. 60 от Закона за администрацията към ми
нистъра на отбраната със седалище в София,
п.к. 1080, ул. Г. С. Раковски № 106.
(2) Центърът е второстепенен разпоредител
с бюджет на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
Чл. 3. Дейността на центъра се осъщест
вява в съответствие със Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Републи
ка България, Закона за администрацията,
Закона за радиото и телевизията, Закона за
авторското право и сродните му права, Закона
за държавния служител, Кодекса на труда,
нормативни и административни актове на
министъра на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 4. (1) Центърът изпълнява следните
функции и задачи:
1. осъществява информационната поли
тика на Министерството на отбраната чрез
възможностите на военните печатни, аудиовизуални и електронни средства за масова
комуникация;
2. изработва информационни продукти в
изпълнение на комуникационните кампании
на Министерството на отбраната;
3. разработва План за действие на военни
те медии в условията на кризисни ситуации,
предизвикани от бедствия, аварии или теро
ристични действия;
4. осигурява дейността на Военния теле
визионен канал за информиране на личния
състав на Министерството на отбраната, струк
турите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, членовете на
техните семейства, военнослужещите, които
участват в международни операции и мисии
извън територията на страната, военнослу
жещите от резерва и кандидатите за служба
във Въоръжените сили;
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5. участва с други структури от Министер
ството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия в разработването на мерки
за противодействие на хибридни атаки;
6. съхранява и архивира произведените
информационни продукти, както и дигита
лизира филмовия фонд на Министерството
на отбраната;
7. произвежда и разпространява телеви
зионна и друга аудио-визуална продукция, в
т.ч. документални и военноучебни филми за
нуждите на Министерството на отбраната,
Въоръжените сили и обществеността;
8. осъществява ежедневен мониторинг на
националните и регионалните електронни и
печатни медии по теми, които са свързани с
отбраната и сигурността;
9. подготвя ежедневен информационен
бюлетин (преглед на печата) за нуждите на
министъра на отбраната, заместник-минист
рите на отбраната, постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната;
10. подготвя ежедневен преглед на елек
тронните медии и своевременно информира
дирек ци я „Връзк и с общественост та“ на
Министерството на отбраната за настъпили
значими медийни събития по теми, които са
свързани с отбраната и сигурността;
11. подготвя и организира издаването на
в. „Българска армия“;
12. подготвя и организира елект ронен
сайт с новини и други публикации по теми,
които са свързани с отбраната и сигурността
на страната;
13. създава и поддържа информационен
архив въз основа на ежедневно извършвания
мониторинг на електронните медии и под
готвяния информационен бюлетин (прегледа
на печата).
(2) При осъществяването на своите функции
Информационният център на Министерството
на отбраната взаимодейства с държавните ор
гани и органите на местното самоуправление
и местната администрация, местни и чужди
организации, културни институти, научни
организации и други юридически и физически
лица в страната и в чужбина.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5. (1) Центърът е организиран в ръко
водство и 3 отдела:
1. отдел „Административно обслужване,
човешки ресурси, финансово-счетоводна дей
ност и мониторинг“;
2. отдел „Военен телевизионен канал“;
3. отдел „Вестник „Българска армия“.
(2) Ръководството на центъра се състои
от директор, заместник-директор по адми
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н ис т рат и вната час т, за мес т н и к-д и рек т ор
по художественотворческата част и главен
юрисконсулт.
(3) Общата численост на служителите в
центъра е 58 щатни бройки съгласно ПМС
№ 54 от 2010 г.
(4) Статутът на служителите на центъра по
служебно правоотношение се урежда по реда
на Закона за държавния служител.
(5) Статутът на служителите на центъра по
трудово правоотношение се урежда по реда
на Кодекса на труда.
(6) Длъжностите, които се заемат от слу
жители по служебно и по трудово правоотно
шение в центъра, се определят в длъжностно
разписание, което се утвърждава от министъра
на отбраната по предложение на директора
на центъра.
Чл. 6. (1) Центърът се представлява и
ръководи от директор въз основа на трудов
договор.
(2) Трудови ят договор с дирек тора се
сключва, изменя и прекратява от министъра
на отбраната.
(3) Директорът на центъра:
1. планира, организира, ръководи, представ
лява, координира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на центъра;
2. ръководи изготвянето на актове на ми
нистъра на отбраната, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната, за
сягащи дейността на центъра, организира и
контролира тяхното точно изпълнение;
3. изготвя план за действие на военните
медии в условията на кризисни ситуации,
предизвикани от бедствия, аварии или теро
ристични действия;
4. участва в разработването на мерки за
противодействие на хибридни атаки с други
структури от Министерството на отбраната
и Българската армия;
5. организира взаимодействието с адми
нистративните звена на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
6. представлява центъра пред физически и
юридически лица, организации и учреждения
в страната и в чужбина;
7. ръководи изготвянето и представя на
министъра на отбраната за утвърждаване про
ект на бюджетна сметка и проект на годишна
програма за капиталовите разходи на центъра;
8. организира и ръководи политиката на цен
търа за недопускане на злоупотреби и корупция,
повишаване на прозрачността и правилното
управление и ефективно разпореждане с иму
ществото и финансовите средства на центъра;
9. сключва договори, необходими за изпъл
нение на функциите, задачите и дейността
на центъра;
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10. отговаря за изпълнението на бюджета
на центъра и представя на министъра на
отбраната периодични и годишни отчети за
законосъобразното му изпълнение и ежегоден
доклад за дейността на центъра;
11. отговаря за правилното прилагане на
изискванията на системата за финансово уп
равление и контрол;
12. назначава и освобождава от длъжност
служителите по служебни правоотношения
в центъра, сключва, изменя и прекратява
трудовите договори с лицата, работещи по
трудови правоотношения;
13. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите от центъра;
14. награждава служителите от центъра по
реда на действащото законодателство и налага
дисциплинарни наказания на служителите
от центъра;
15. предлага на министъра на отбраната
за утвърждаване длъжностното разписание
на центъра и на измененията в него;
16. организира и осиг у рява ц ялостни я
процес по периодичното оценяване на из
пълнението на длъжността на служителите
съгласно действащото законодателство;
17. изготвя ежегоден доклад за състояни
ето на центъра по чл. 62, ал. 1 от Закона за
администрацията.
(4) Директорът създава редколегия и/или
програмен съвет, които го подпомагат при
определяне на програмната и редакционната
политика на Военния телевизионен канал,
вестник „Българска армия“ и интернет стра
ницата на центъра.
Чл. 7. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът на центъра се под
помага от заместник-директор по админи
стративната част и заместник-директор по
художественотворческата част.
(2) Трудовите договори със заместникдиректора по административната част и за
местник-директора по художественотворческа
та част се сключват, изменят и прекратяват
от директора на центъра по реда на Кодекса
на труда и Закона за администрацията.
(3) Правомощията на директора на центъра
при негово отсъствие поради командировка в
чужбина или когато ползва законоустановен
отпуск, се осъществяват от заместник-дирек
тора по административната част.
(4) Заместник-директорът по администра
тивната част отговаря пряко за дейността на
отдел „Административно обслужване, човеш
ки ресурси, финансово-счетоводна дейност и
мониторинг“.
(5) Заместник-директорът по художествено
творческата част отговаря пряко за дейността
на отдел „Военен телевизионен канал“ и отдел
„Вестник „Българска армия“.
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Чл. 8. Главният юрисконсулт е пряко под
чинен на директора на центъра и:
1. осигурява в правно отношение законо
съобразното изпълнение на правомощията на
директора на центъра и осъществява проце
суалното представителство на центъра;
2. участва в разработването и съгласува
за законосъобразност проекти на документи,
свързани с дейността на центъра;
3. осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки с въз
ложител директорът на центъра;
4. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от
Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност в
центъра;
5. осъществява проверки преди вземане
то на решения за поемане на задължения и
извършване на разход на бюджетни средства;
6. изразява мнение относно законосъ
образността на предложенията за поемане
на задължения или извършване на разходи.
Чл. 9. Отдел „Административно обслужва
не, човешки ресурси, финансово-счетоводна
дейност и мониторинг“:
1. организира и осъществява деловодната
дейност в центъра и осигурява опазването и
съхраняването на документацията в архивни
дела;
2. изготвя длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на
центъра;
3. организира дейностите, свързани с ефек
тивното управление на човешките ресурси,
като осигурява резултатен подбор и кариерно
израстване на персонала и оказва методическа
помощ при организирането и провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в центъра;
4. изготвя документите за назначаване,
изменение и освобождаване от длъжност на
служителите по служебни правоотношения в
центъра, както и документите за възникване,
изменение и прекратяване на трудовите пра
воотношения с лицата, назначени по реда на
Кодекса на труда;
5. организира процеса по разработване и
актуализиране на длъжностните характерис
тики на служителите от центъра;
6. организира периодичното оценяване на
изпълнението на длъжността на цивилните
служители съгласно Закона за държавния
служител, Кодекса на труда и подзаконовите
актове по прилагането им;
7. организира и осигурява ефективното
обучение и квалификацията на служителите
от центъра;
8. разработва и предлага за утвърждаване
на директора на центъра вътрешни правила
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за работна заплата съгласно Наредбата за
заплатите на служителите в държавната ад
министрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 80 и 103
от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от
2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1 от 2016 г.; доп.,
бр. 32 и 36 от 2016 г.; изм., бр. 68 от 2016 г.;
доп., бр. 76 от 2016 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.,
бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г.,
бр. 1 от 2019 г.);
9. администрира дейностите по налагането
на дисциплинарни наказания на служителите
от центъра;
10. организира и осъществява дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
11. организира транспортното обслужване
на центъра;
12. организи ра и осъщест вява единна
счетоводна отчетност по пълна бюджетна
к ласификация и по счетоводни сметки в
съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, сметкоплана на бюджетни
те предприятия и приложимите счетоводни
стандарти, като изготвя месечни и годишни
оборотни ведомости, годишния финансов
отчет и годишния баланс;
13. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касово изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки;
14. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация по счетоводните сметки от
Сметкоплана за бюджетните предприятия по
системата на Единната сметка;
15. изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията;
16. изготвя отчет за заетите лица, отрабо
теното време, средствата за работна заплата
и други разходи за труд, както и документи
за пенсиониране, свързани с осигурителния
доход;
17. осигу рява съхраняването на счето
водните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
18. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
19. анализира и администрира разходите,
участва при организацията, изграждането и
функционирането на системите за финансово
управление и контрол, включващи системата за
предварителен контрол и системата на двойния
подпис, с цел законосъобразно и ефективно
управление на бюджетните средства;
20. следи за ефективното и законосъоб
разното разходване на бюджетните, извън
бюджетните и целевите средства съгласно
отпуснатите лимити при спазване на финан
совата дисциплина;
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21. организира процедурата по изготвяне,
прилагане, изпълнение и контрол по зако
носъобразното изпълнение на обществените
поръчки съгласно Закона за обществените
поръчки;
22. контролира изпълнението на сключе
ните от центъра договори;
23. организира и осъществява логистичното
осигуряване на центъра;
24. координира и осигурява поддържането
на сигнално-охранителните и пожароизвести
телните системи и на системата за контрол
на достъпа;
25. изработва, съгласува и предлага за одоб
ряване поименни списъци за придобиване на
дълготрайни материални активи;
26. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на собствените или
предоставените за ползване или стопанисване
недвижими имоти и движими вещи;
27. осъществява ежедневен мониторинг на
националните и регионалните електронни и
печатни медии по теми, свързани с отбраната
и сигурността;
28. орга н изи ра и под г о т вя ежед невен
информационен бюлетин (преглед на печа
та) за нуждите на министъра на отбраната,
заместник-министрите на отбраната, посто
янния секретар на отбраната и началника
на отбраната;
29. осъществява създаването и поддържа
нето на информационен архив въз основа на
ежедневно извършвания мониторинг на елек
тронните медии и подготвяния информационен
бюлетин (прегледа на печата).
Чл. 10. Отдел „Военен телевизионен канал“:
1. осигурява дейността на Военния теле
визионен канал (ВТК);
2. продуцира и предоставя за разпростра
нение 24-часова програма, от която не помалко от 50 на сто е собствена телевизионна
продукция, свързана с националната сигурност
и отбрана, дейността на въоръжените сили и
държавните институции;
3. произвежда аудио-визуални продукти,
док у мента лни и военноу чебни фи лми за
нуждите на Министерството на отбраната,
Въоръжените сили и обществеността;
4. поддържа и води сайт с новини и други
публикации въз основа на програмата на
ВТК, публикациите на в. „Българска армия“
и подбрани материали от мониторинга;
5. осигурява излъчването на реклами по
ВТК, информационния сайт по т. 4 и пуб
ликуването на реклами на страниците на
в. „Българска армия“;
6. организира рекламирането на ВТК и
в. „Българска армия“;
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7. създава и организира производството
и разпространението на информационнорекламни материали за нуждите на Минис
терството на отбраната и при провеждането
на информационни кампании;
8. организира, разработва, развива и под
държа интернет страницата на центъра (www.
armymedia.bg);
9. организира съхранението и архивирането
на произведените информационни продукти,
както и дигитализиране на филмовия фонд
на Министерството на отбраната;
10. разработва план за действие на воен
ните медии в условията на кризисни ситуа
ции, предизвикани от бедствия, аварии или
терористични действия;
11. участва съвместно с други структури от
Министерството на отбраната и Българската
армия в разработването на мерки за проти
водействие на хибридни атаки.
Чл. 11. Отдел „Вестник „Българска армия“:
1. организира списването и издаването на
в. „Българска армия“ – 1 път в седмицата,
като във всеки брой не по-малко от 50 на сто
от журналистическите материали са свързани
с националната сигурност и отбрана, дей
ността на въоръжените сили и държавните
институции;
2. организира абонамента и разпростра
нението на в. „Българска армия“ и други
печатни издания;
3. организира списването, издаването и
разпространението при необходимост на други
печатни издания;
4. разработва план за действие на военни
те медии в условията на кризисни ситуации,
предизвикани от бедствия, аварии или теро
ристични действия;
5. участва съвместно с други структури от
Министерството на отбраната и Българската
армия в разработването на мерки за проти
водействие на хибридни атаки.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗА И МОД ЕЙС Т ВИ Е С ЪС С Т РУ К Т У РИ
Н А М И Н ИС Т Е Р С Т В О Т О Н А О Т БРА
НАТА, ВЪОР ЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ДРУГИ
ВЕДОМСТВА
Чл. 12. За изпълнение на информационноиздателската си функция центърът ползва ин
формация, анализи и прогнози, предоставени
от Министерството на отбраната, Българската
армия, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и други ведомства.
Чл. 13. Дирекция „Връзки с общественост
та“ на Министерството на отбраната дава
методически указания и оказва съдействие
на центъра, като:
1. предоставя за публикуване информация
във връзка с медийните изяви на министъра,
заместник-министрите, постоянния секретар
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на отбраната, нача лника на отбраната и
дейността на Министерството на отбраната
и Българската армия;
2. съдейства за поддържането, актуали
зирането и публикуването на информация в
социалните мрежи.
Г л а в а

п е т а

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 14. (1) Планирането и разходването на
финансовите средства в центъра се извършва
въз основа на програмния принцип за уп
равление на ресурсите за отбрана, приет в
Министерството на отбраната.
(2) Центърът участва в процеса на пла
ниране, програмиране и бюджетиране чрез
разработване на програмни меморандуми в
дългосрочен и средносрочен период.
Чл. 15. Финансовото осигуряване на цен
търа се осъществява от бюджета на Ми
нистерството на отбраната в рамките на
определената квота по съответната основна
програма/програма от утвърдената програмна
структура на Министерството на отбраната.
Чл. 16. Директорът на центъра отговаря
за законосъобразното и целесъобразното
разходване на бюджета на центъра.
Чл. 17. Центърът управлява предоставените
му имоти, спазвайки разпоредбите на Закона
за държавната собственост и правилника за
прилагането му.
Чл. 18. Центърът бракува и ликвидира иму
щество съгласно изискванията на приложимите
счетоводни стандарти, Закона за счетоводството
и съответните нормативни актове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и
чл. 5б, ал. 3 от Постановление № 54 на Ми
нистерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г.,
бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14 и 37 от 2015 г.;
изм., бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 42 и
54 от 2016 г.; изм., бр. 58 и 96 от 2016 г.; доп.,
бр. 78 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 49, 56 и 106 от
2018 г.) и отменя Правилника за устройство
то и дейността на Информационния център
на Министерството на отбраната (обн., ДВ,
бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1.01.2019 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
1773
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването
на общия дял на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление
на енергия и потреблението на биогорива
и енергия от възобновяеми източници в
транспорта (обн., ДВ, бр. 70 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 63 от 2014 г. и бр. 42 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 5:
„(5) Задължителният дял по ал. 3 включ
ва и национална цел за биогорива от ново
поколение тип „А“ от 0,05 процентни пункта
енергийно съдържание от задължителния дял
на енергията от възобновяеми източници във
всички видове транспорт.“
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) При отчитане постигането на задъл
жителната национална цел по чл. 2, ал. 2
максималното количество на потребените
биогорива и течни горива от биомаса, произ
ведени от зърнени култури и други богати на
скорбяла култури, захарни или маслодайни
култури и от култури, отглеждани като основни
култури главно за производство на енергия
върху земеделска земя, не може да надвиша
ва количеството енергия, съответстващо на
7 на сто от крайното потребление на енергия
в транспорта.“
§ 3. В чл. 13, ал. 2 думите „както и че го
ривата отговарят на чл. 37, ал. 2 и 3 ЗЕВИ“
се заличават.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При изчисляването на задължителния
дял по чл. 2, ал. 3 количеството потребени
биогорива от ново поколение е равно на 2
пъти енергийното им съдържание.“
2. В ал. 4, т. 3 накрая се добавя „включи
телно електрическата енергия, използвана
за производство на възобновяеми течни и
газообразни горива от небиологичен произход
в транспорта“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изчисляването на електрическата енер
гия от възобновяеми източници, потребена
във всички видове електрически превозни
средства и за производството на възобновяеми
течни и газообразни горива от небиологичен
произход в транспорта, се определя като:
1. среден дял в Европейския съюз на елек
трическата енергия от възобновяеми източни
ци, потребена във всички видове електрически
превозни средства, или
2. дял на електрическата енергия от възобно
вяеми източници в Република Българи я,
отчетен две години преди отчетната година.“
4. В ал. 6 думите „по ал. 3 и 4“ се заменят
с „по ал. 5“, а думите „2,5 пъти“ с „5 пъти“.
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5. Създава се ал. 7:
„(7) При изчисляването на потреблението по
ал. 3 и 4 електрическата енергия от възобно
вяеми източници, потребена от електрическия
железопътен транспорт, е равна на 2,5 пъти
енергийното съдържание на вложената елек
трическа енергия от възобновяеми източници.“
§ 5. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) При отчитане постигането на
задължителния дял на енергията от възобно
вяеми източници в транспорта максималното
количество на потребените в транспорта био
горива, произведени от зърнени култури и
други богати на скорбяла култури, захарни или
маслодайни култури и от култури, отглеждани
като основни култури главно за производство
на енергия върху земеделска земя, не може
да надвишава количеството енергия, съответ
стващо на 7 на сто от крайното потребление
на енергия в транспорта.
(2) В количеството по ал. 1 не се включват
потребените биогорива от ново поколение.
(3) В количеството по ал. 1 не се включ
ват и потребените в транспорта биогорива,
произведени от култури, отглеждани като
основни култури главно за производство на
енергия върху земеделска земя, различни от
зърнени култури и други богати на скорбяла
култури, захарни или маслодайни култури,
при следните условия:
1. извършена е проверка за съответствието
с критериите за устойчивост;
2. културите са отгледани върху земя, за
която са налице доказателства, че не е била
ползвана за селскостопански или някакви
други дейности през м. януари 2008 г. и която
попада в една от следните категории:
а) земя със силно влошено качество, вклю
чително земя, ползвана в миналото за селско
стопански цели, при условие че е осигурено
постоянно нарастване на въглеродните запаси
и значимо намаляване на ерозията;
б) силно замърсена земя, при условие че е
осигурено постоянно снижаване на почвеното
замърсяване;
3. при изчислението на емисиите на пар
никови газове за целите на изпълнение на
изискванията на чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗЕВИ е
включена и премия от 29 gCO2eq/MJ съгласно
методиката по чл. 44, ал. 3 от ЗЕВИ.
(4) Правилата на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат
при изчисляване на потреблението на биого
рива и енергия от възобновяеми източници
по чл. 18, ал. 3.“
§ 6. В чл. 20 думите „както и че горивата
отговарят на чл. 37, ал. 2 и 3 ЗЕВИ“ се заличават.
Допълнителна разпоредба
§ 7. Тази наредба въвежда изисквания на
чл. 2 от Директива (ЕС) 2015/1513 на Европей
ския парламент и на Съвета от 9 септември
2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО
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относно качеството на бензиновите и дизе
ловите горива и за изменение на Директива
2009/28/ЕО за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници (ОВ, L
239/1 от 15 септември 2015 г.).
Министър:
Теменужка Петкова
1791

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 10
от 8 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по про
фесията „Карвинг-декоратор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя дър
жавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по профе
сията 811110 „Карвинг-декоратор“ от област
на образование „Услуги за личността“ и про
фесионално направление 811 „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“ съгласно Спи
съка на професиите за професионално обра
зование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по про
фесията 811110 „Карвинг-декоратор“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалността 8111101 „Декорация на орга
нични материали“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, 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 стан
дарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професията 811110
„Карвинг-декоратор“, единиците резултати от
ученето, изискванията към материалната база
и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите про
фесионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Карвингдекоратор“
Професионално направление:
Хо т ел иерс т во, рес т ора н т ьорс т во и
811
кетъринг
Наименование на професията:
811110 Карвинг-декоратор
Степен
на профе Ниво Ниво
Специалност:
сионална
по
по
квалифи НКР ЕКР
кация:
8111101 Декорация на
органични ма
Втора
3
3
териали
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалифика
ционно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на втора степен на профе
сионална квалификация по професията „Кар
винг-декоратор“ 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 № РД09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
 за ученици – завършено основно обра
зование;
 за лица, навършили 16 години – завър
шен първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квали
фикационно равнище при продължаващо профе
сионално обучение с придобиване на втора степен
на професионална квалификация е придобита
първа степен на професионална квалификация
по професия от област на образование „Услуги
за личността“.
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 на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по профе
сията „Карвинг-декоратор“ 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
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условията и реда за валидиране на професионал
ни знания, умения и компетентности, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни 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.)
Карвингът, или гравирането на плодове, зе
ленчуци, млечни и други хранителни продукти,
както и на лед, е ново изкуство, което навлиза
с много бързи темпове в кулинарията и става
неразделна част от нея.
Декорирането на храна има голямо значе
ние за здравословното хранене и допринася за
изграждане на естетически вкус. То съдейства
за възприемане на продуктите по един по-раз
личен начин, като обръща по-голямо внимание
на детайлите и на всичко, което консумираме.
Карвинг-декораторът използва различни тех
ники за декориране на храни и напитки и тех
ники за декориране в рисуването, за да изработи
самостоятелно или в екип карвинг декорации
и композиции.
Карвинг-декораторът организира и извършва
дейности, свързани с доставката, съхранението и
подготовката на хранителни продукти и лед за
производство на декорации/изделия в различни
видове заведения за хранене и развлечения, в
хотели, в търговски центрове, в институции, в
домакинствата, в превозни средства (круизи) и
др. По негова идея за гостите в заведенията за
хранене и развлечения се предлагат разноо б
разни, естетически оформени безвредни храни
и напитки.
Карвинг-декораторът изпълнява качествено
и в срок постъпилите поръчки от клиентите.
Преценява продукта, вида и размера на декора
цията в зависимост от предназначението, сезона
и мястото на излагане или аранжиране на храни
и напитки.
Консултира клиентите и колегите си за из
бора, дава конкретни тематични предложения
според изискванията на клиент/работодател.
Спазва технологичната последователност при
производството на декорации, композиции или
изделия, като използва ефективно продуктите и
не допуска разхищения. Той правилно разпределя
времето си за изработване на дадена композиция.
Карвинг-декораторът спазва специфичните
правила за правилно съхранение на продукт ите.
Той също така съблюдава в процеса на работа
добрите производствени практики (ДПП), доб
рите хигиенни практики (ДХП) и системата за
безопасност на храните, основана на методите
и принципите на системата за безопасност на
храните (НАССР).
Карвинг-декораторът носи отговорност за
спазването на изискванията за безопасна работа с
технологичното оборудване, на санитарно-хигиен
ните изисквания за безопасност на произведените
декорации за храни и напитки или композиции.
Карвинг-декораторът може да работи са
мостоятелно или в екип при изработването на
карвинг декорации и композиции.
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Необходими личностни качества са творчес
кият подход и търпението по време на работа,
личната дисциплина, организираност, креатив
ност, естетически подход, прецизност, бързина,
инициативност, оперативност, издръж ливост
на високи натоварвания, готовност за поемане
и изпълнение на трудни задачи, лоялност към
работодателя/клиента, умения за справяне в
критични ситуации.
В своята трудова дейност карвинг-декорато
рът използва подходящи инструменти, машини,
съоръжения, съдове, прибори и инвентар за гра
виране и съхранение на продуктите и монтаж
на готовите изделия.
Карвинг-декораторът трябва да бъде физичес
ки и психически здрав, тъй като в процеса на
работа се използват изключително остри ножове
и режещи инструменти.
Карвинг-декораторът носи за дъл ж и телно
униформено облекло и спазва лична хигиена по
време на работа и при представяне и аранжиране
на готовата композиция.
Карвинг-декораторът може да упра жн ява
професията в сферата на професионално на
правление „Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг“ – да изготвя украси за дадено събитие
по зададена тема и конкретно предложение; да
украсява фоайета на хотели, зали, маси и др.; да
участва при изработването на рекламни снимки,
клипове и т.н.
Професията дава възможности за реализация
както у нас, така и в чужбина.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
За обу чение по професи ята „Карвинг-де
коратор“ с придобиване на втора степен на
професион ална квалификация не се изисква
кандидатите да притежават професионална ква
лификация или професионален опит по други
сродни професии.
Лицата, придобили втора степен на квалифи
кация по професията „Карвинг-декоратор“, могат
да продължат обучението си за придобиване на
професионална квалификация и по други профе
сии/специалности от професионално направление
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“,
ако отговарят на условията за входящо минимално
образователно равнище, регламентирано в Зако
на за професионалното образование и обучение
(ЗПОО) и в рамковите програми. При обучение
то единиците резултати от ученето по общата
професионална подготовка и по отрасловата
професионална подготовка се зачитат.
За повишаване на квалификацията си кар
винг-декораторът може да посещава различни
семинари, изложения, състезания и др., органи
зирани у нас и в чужбина.
При продължаващото професионално обу
чение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реали
зация 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
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труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Карвинг-декора
тор“ могат да постъпват на работа на длъжност
5120-2005 Карвинг-декоратор, 5120-2003 Помощ
ник-готвач, 5120-2004 Помощник-сладкар, както
и на други длъжности, допълнени при актуали
зиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от уче
не (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ по обща п роф есиона л на под г о т ов
ка – единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. Познава и спазва разпоредбите за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
Р У 1.2. Осъществява превантивна дейност по
опазване на околната среда
Р У 1.3. Участва в овладяването на рискови и
аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната ико
номика
Р У 2.2. Познава основните характеристики
на дейността на дадена фирма
ЕРУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачест
вото
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип
Р У 4.2. Ползва чужд език, свързан с профе
сионалната дейност
ЕРУ 5. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професио
налната дейност
РУ 5.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 5.2. Комуникира посредством ИКТ
РУ 5.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 6. Организиране на работния процес
Р У 6.1. Организира дейностите на работния
процес
Р У 6.2. Изпълнява трудовите дейности в ра
ботния процес
ЕРУ 7. Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг
Р У 7.1. Участва в организацията на ресторан
тьорските услуги
Р У 7.2. Участва в организацията на кетъринг
услугите
ЕРУ 8. Консултира и обслужва гости
РУ 8.1. Консултира гости
РУ 8.2. Обслужва гости
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Декорация на органични
материали“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 9. Декориране и естетическо оформяне
на храни и напитки
Р У 9.1. Познава основните принципи и тех
ники на работа в карвинга
Р У 9.2. Изработва декорация при индивиду
ално поднасяне на храни и напитки
Р У 9.3. Познава специфичните морфологич
ни особености на продуктите за карвинг
декорация
РУ 9.4. Извършва подбор на продуктите
Р У 9.5. Съхранява готовите карвинг произ
ведения
ЕРУ 10. Класически карвинг
Р У 10.1. Владее основите на карвинг деко
рацията
РУ 10.2. Владее класически карвинг
РУ 10.3. Познава специфичните морфологични
особености на продуктите за декорация
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РУ 10.4. Извършва подбор на продуктите
Р У 10.5. Прилага техники за гравиране и
аранжиране на класически карвинг
РУ 10.6. Предлага композиционни и тематични
решения при карвинг декорирането
РУ 10.7. Съхранява готовите произведения
ЕРУ 11. Скулптури
РУ 11.1. Владее основите на карвинга
РУ 11.2. Владее класически карвинг
РУ 11.3. Познава специфичните морфологични
особености на продуктите за декорация
Р У 11.4. Прилага различни техники за деко
риране в рисуването
РУ 11.5. Извършва подбор на продуктите
Р У 11.6. Комбинира флорални, геометрични
мотиви и различни релефни форми при офор
мянето на скулптурите
РУ 11.7. Предлага композиционни и тематични
решения за получаване на скулптури
Р У 11.8. Съхранява готовите скулптури и
композиции
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по Национална квалифи- 3
кационна рамка (НКР):
Ниво по Европейска квалифи- 3
кационна рамка (ЕКР):
Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и без
опасни условия на труд на работното място

Знания

· П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здраво
словни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната
трудова дейност
· З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

· П
 рилага необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ

Компетентности

· И
 зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· И звършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място

Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

· П
 ознава основните разпоредби за опазване на околната среда, отна
сящи се до конкретната трудова дейност
· З нае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната
трудова дейност
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци
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Умения

· Р
 азпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки техноло
гията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности

· И
 зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата
за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· З
 нае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни
ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на по
жар и/или авария
· Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съот
ветствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
И
С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
О казва първа помощ на пострадали при авария

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
· з дравословни и безопасни условия на труд на работното място
· п ревантивна дейност за опазване на околната среда
· овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
· И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови
ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·

Умения

· И
 нформира се за успешни практически примери на различни бизнес
начинания

Компетентности

· С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери на биз
нес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма

Знания

· П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия

Умения

· О бяснява основни икономически понятия

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
З апознат е с основните икономически проблеми
З нае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса
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Компетентности

· С
 пособен е да разграничи основните процеси в дейността на дадена
фирма

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· З
 нае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· И нформира се за добри практики за успешно управление на фирми

Компетентности

· И
 нформира управителя на фирмата за добри практики в областта
на предприемачеството

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
· З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

· П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата си

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
ЕРУ 4
Наименование на ЕРУ:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип
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Знания

· П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и
йерархични връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

· К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съоб
разно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 4.2:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализи
рана литература, техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 5
Наименование на единицата: Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в професионалната дейност
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

· И
 зброява интернет търсачки
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет
· Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова
информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
· З нае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съ
държание

Умения

· И
 зползва търсачка за намиране на информация
· З аписва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио,
видео, уебстраници и др.)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на ин
формация

Резултат от учене 5.2:

Комуникира посредством ИКТ

Знания

·
·
·
·

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

·
·
·
·

 зползва електронна поща
И
И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· П
 ознава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдър
жание в един формат (текст, таблици, изображения)
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Умения

· С
 ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици,
изображения)

Компетентности

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на елек
тронно съдържание

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
· И зпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един
формат (текст, таблици, изображения)

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свър
зани с употребата на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на единицата: Организиране на работния процес
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1:

Организира дейностите на работния процес

Знания

·
·
·
·
·

Умения

· С
 пазва основните нормативни актове, свързани с професията
· С пазва организацията на работа на работното място и обекта
· С пазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията
и работното място
· Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности

· П
 редлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес
· С пособен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес
на работното си място
· С пособен е да организира правилно работното си място

Резултат от учене 6.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес

Знания

· П
 ознава видовете трудови дейности
· Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· С
 пазва етапите на технологичния процес и разпределението на
видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
· С пазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на ра
ботното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти,
инструкции и др.
· С пазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

· У
 частва в създаването на етична работна среда
· С пособен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените
му дейности в работния процес

 ознава правилата за рационална организация на работното място
П
Познава методи за нормиране на работния процес
Познава нормативните актове, свързани с професията
О писва основните работни процеси и дейности на работното място
О писва организацията на работния процес в съответствие с поста
вените задачи
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Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на организацията
на работа и етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
· Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий

ЕРУ 7
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 7.1:
Знания

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
3
3
Карвинг-декоратор
3
3
Участва в организацията на ресторантьорските услуги
· Познава същността на ресторантьорските услуги
· З нае категоризацията на ресторантьорските услуги и тяхното съ
държание
· З апознат е с различните длъжностни позиции в ресторантьорството
и техните отговорности
Умения
· С тепенува различните ресторантьорски услуги
Компетентности
· В състояние е да участва в организирането на основните ресторан
тьорски услуги
Резултат от учене 7.2:
Участва в организацията на кетъринг услугите
Знания
· Познава същността на кетъринг услугите
· З нае категоризацията на кетъринг услугите и тяхното съдържание
· З апознат е с различните длъжностни позиции в кетъринг бизнеса и
техните отговорности
Умения
· С тепенува различните кетъринг услуги
Компетентности
· В състояние е да участва в организирането на основните кетъринг
услуги
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Практическа задача, свързана с организиране на работата в ресто
ранта или при кетърингово събитие
Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Познава работния процес и дейностите в ресторанта
· Познава работния процес и дейностите при кетъринг
За средство 2:
· Участва ефективно в организирането на работата в ресторанта или
при кетърингово събитие
ЕРУ 8
Наименование на единицата: Консултира и обслужва гости
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1:

Консултира гости
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·
·
·
·
·
·
·
·

 нае принципите на гостоприемството
З
Познава психологическите характеристики на гостите
Познава вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
Умения
С пазва принципите на гостоприемството
Посреща гостите
Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
Прилага вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
Компетентности
С пособен е да консултира гостите на български/чужд език според
установените стандарти
Резултат от учене 8.2:
Обслужва гости
Знания
· З нае правилата за обслужване на гостите
· О писва състава на кулинарните изделия и напитки и начина на об
работка на вложените в тях хранителни продукти
· З нае характеристиките на кулинарните изделия и напитки, подходящи
за приготвяне пред гости
· Познава вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
· З апознат е с изискванията за изготвяне на презентация на кулинарни
изделия и напитки
Умения
· С пазва правилата за обслужване на гости
· Представя кулинарните изделия и напитки на гости
· Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
Компетентности
· С пособен е самостоятелно и в работен екип да обслужва гости според
установените стандарти
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Практическа задача, свързана с посрещане и обслужване на гости в
различни типове заведения
Ус лови я за провеж дане на За средство :
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия, свързани с консултиране и
обслужване на гости
За средство 2:
· Консултира и обслужва гости, като отговаря на индивидуалните им
изисквания
· Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Декорация на органични материали“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на единицата: Декориране и естетическо оформяне на храни и напитки
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Познава основните принципи и техники на работа в карвинга

Знания

· П
 ознава историята и произхода на карвинг изкуството
· Познава основните методи за работа с традиционни и нетрадиционни
суровини, използвани в карвинг изкуството
· Познава различните стилове и школи в карвинга
· З нае методите за изработка на кетъринг декорация
· Обяснява разликата между кетъринг декориране и класически карвинг
· З апознат е с разликата между използване на тай-нож и инструменти
за карвинг
· Познава спецификацията на продуктите за карвинг декорация
· З апознат е с технологичните норми и законовите изисквания за
съхранение на готовите украси
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.2:
Знания
Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.3:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 9.4:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 9.5:
Знания
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· И
 звършва подбор на продуктите
· И звършва предварителна подготовка на суровините чрез механични
и хидромеханични процеси
· И зползва рационално необходимите продукти
· С пазва основните правила за съхранение на готовата продукция
· С ъблюдава изискванията за безопасност и качество на добрите про
изводствени практики
· С пазва добрите хигиенни практики
· С поделя мнения, препоръки и предложения при обсъждане на по
ставените задачи
· Участва в крайното представяне и презентация на крайните изделия
· Ползва правомерно предоставената му материална база
· С пособен е да изработи различни видове декорации според желанията
на клиентите/насоките на прекия ръководител
Изработва декорация при индивидуално поднасяне на храни и напитки
· Притежава знания за моделиране на малки фигурни основи от различни
по състав и свойства суровини, използвани в карвинг аранжирането
· И зползва определения за целта инструментариум за получаване на
карвинг декорации
· С ъхранява приготвените декорации, необходими за аранжиране при
сервиране на храни и напитки
· И зработва малки фигурни основи от различни по състав и свойства
суровини, използвани в карвинг аранжирането
· С
 пособен е професионално да изготви цялостна кетъринг декорация
с помощта на карвинг техника, съобразена с поставената задача,
предлаганите ястия и темата на конкретното събитие
Познава специфичните морфологични особености на продуктите за
карвинг декорация
· Дефинира спецификата на продуктите, използвани за декорация
(структура, твърдост, трайност, форма)
· О бяснява системата за безопасност на храните HACCP
· С пазва правилата за безопасност на храните по HACCP
· Подбира ефективно продуктите за карвинг декорация, като отчита
тяхната специфика, качество и сезонна принадлежност
Извършва подбор на продуктите
· Разпознава разнообразието от продукти според сезонността им
· И нформира се за наличните продукти за съответния сезон
· Подбира ефективно продуктите и предлага комбинативни решения
за карвинг декорация според изискванията на клиент/работодател

Съхранява готовите карвинг произведения
· О бяснява системата за безопасност на храните НАССР
· Н азовава предимствата и недостатъците при съхранение на карвинг
изделията
· Дефинира начините за съхранение на суровини и готови карвинг
изделия
Умения
· С ъхранява готовите карвинг произведения в хладилни съоръжения
до температури в зависимост от техните морфологични особености
· С пазва нормите за съхранение на суровините по време на техно
логичния процес и при съхранението на готовите карвинг изделия
Компетентности
· С пособен е да съхранява и поддържа готовите произведения, като
спазва специфичните правила за правилно съхранение на продуктите
съобразно системата за безопасност на храните НАССР
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Тест/писмен изпит
Средство 2:
· Практическа задача
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реално работно място
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За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия относно принципи, техники,
методи, правила за карвинг и кетъринг декорацията
За средство 2:
· Демонстрира техники, точно подбира, изработва прецизно с подходящи
продукти карвинг декорация според поставената задача
· Прави професионално представяне на изпълнената задача
· И звършва точно и вярно съхранение на продуктите преди и след
обработка

ЕРУ 10
Наименование на единицата: Класически карвинг
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1:

Владее основите на карвинг декорацията

Знания

· З
 апознат е с историческото развитие и философията на карвинг
изкуството
· О бяснява основните техники и методи на работа в карвинга
· Притежава познания за подбор на продуктите
· Н азовава специфичните особености на продуктите за декорация
· Дефинира особеностите при работа със специфичен набор от инстру
ментариум за карвинг моделиране
· О бяснява различните методи за работа
· З апознат е с начини за комбиниране на флорални, геометрични
мотиви и релефи
· Притежава познания за различните култури (азиатска и европейска)
· З апознат е в детайли с изображенията на фигури, геометрични и
флорални елементи

Умения

· П
 одбира продуктите според поставената задача съобразно сезонността
на суровините
· Прави предварителна подготовка на продуктите за работа чрез ме
ханична и хидромеханична обработка
· И зползва различни техники и умения, за да презентира съответната
тема на карвинг модела
· С пазва условията за правилно съхраняване на готовите карвинг
композиции
· Участва при предварителното обсъждане на поставените задачи
· С ъздава предварителен план-проект на поставените задачи
· Ползва правомерно и адекватно предоставената му материална база
· Прилага техники за гравиране и аранжиране на класически карвинг
· С ъхранява готовите произведения според изискванията

Компетентности

· П
 редлага композиционни и тематични решения при индивидуални и
групови аранжировки чрез метода на карвинг декорацията
· Предлага адекватни решения за изработване на карвинг декорация
според поставената задача, сезона, тяхната трайност и вида на ястие
то, което ще акомпанира

Резултат от учене 10.2:

Владее класически карвинг

Знания

· П
 ритежава познания за подбора на продуктите според поставената
задача и сезона
· З апознат е със специфичните морфологични особености на различ
ните продукти
· Дефинира особеностите в технологията на кетъринг декорацията и
класическия карвинг
· О писва креативни решения по зададена тема в зависимост от тема
тичността и сезона
· О бяснява устройството и принципа на работа на всички видове из
ползваем инструментариум в карвинга
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Умения

· П
 одбира продуктите
· Прилага различни техники от кетъринг и карвинг декорацията
· Б орави професионално с тай-нож

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно или в екип да изработи карвинг декора
ция, като се съобразява с възложената задача на клиент/работодател

Резултат от учене 10.3:

Познава специфичните морфологични особености на продуктите за
декорация

Знания

· Н
 азовава спецификата на продуктите за декорация (форма, твърдост,
трайност)
· О бяснява системата за безопасност на храните (HACCP)

Умения

· С пазва системата за безопасност на храните (HACCP)

Компетентности

· Р
 ешава съвместно с клиент/работодател асортимента от продукти,
които да бъдат използвани за дадена композиция, като отчита тяхната
специфика и качество

Резултат от учене 10.4:

Извършва подбор на продуктите

Знания

· П
 ознава разнообразието на продуктите според сезона
· Познава продуктите, подходящи за използване според бюджета на
клиент/работодател

Умения

· И нформира се за наличните продукти за съответния сезон

Компетентности

· П
 редлага комбинативни решения според изискванията на клиент/
работодател и се съобразява с наличните продукти според сезона
· Подбира продуктите според поставената задача и взема предвид не
обходимите условия за тяхното преработване, съхранение и крайно
акомпаниране

Резултат от учене 10.5:

Прилага техники за гравиране и аранжиране на класически карвинг

Знания

· О
 бяснява различните елементи на карвинга
· Различава степените на дълбок релеф и двуизмерни изображения

Умения

· К
 омбинира различни флорални и геометрични мотиви в един обект
при необходимост
· Работи прецизно с тай-нож

Компетентности

· С
 пособен е да предложи композиционно решение при изграждането
на готова карвинг композиция, като ефективно прилага различни
техники за гравиране
· Може да аранжира самостоятелно или в екип готовата композиция,
като се съобразява цветово с темата и съответното място

Резултат от учене 10.6:

Предлага композиционни и тематични решения при карвинг декори
рането

Знания

· И
 ма познания за възможните композиционни и тематични решения
според зададената тема, сезон и бюджет

Умения

· И
 нформира се за нови идеи при карвинг декорирането за конкрет
ния случай

Компетентности

· С
 пособен е да предложи композиционно решение при изграждането
на готова композиция според изискванията на клиент/работодател
и като се съобразява с предвидения бюджет

Резултат от учене 10.7:

Съхранява готовите произведения

Знания

·
·
·
·
·

Умения

· С
 ъхранява готовите произведения в хладилни съоръжения до стойно
сти на температурата спрямо видовите особености на използваните
продукти
· С пазва реда за поддържане на различните видове плодове и зеленчуци
по време и след обработка

Компетентности

· С
 пособен е да съхранява и поддържа готовите карвинг произведе
ния, като спазва специфичните правила за правилно съхранение на
продуктите

 бяснява системата за безопасност на храните НАССР
О
З апознат е с добрите производствени практики
З нае добрите хигиенни практики
И ма познания за правилата за съхранение на продуктите
Дефинира начините за поддържане на различните видове плодове/
зеленчуци според вида и големината

С Т Р.
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Средство 1:
· Тест/писмен изпит
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реално работно място, снабдено с необходимите за изпълнение на
практическата задача условия
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия, свързани с принципи, мето
ди, техники, правила за класически карвинг и кетъринг декорация,
особености на съхранение на готовата продукция
За средство 2:
· Демонстрира техники, точно подбира, изработва прецизно с подходящи
продукти карвинг декорация според поставената задача
· Прави професионално представяне на изпълнената задача

ЕРУ 11
Наименование на единицата: Скулптури
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Карвинг-декоратор
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1:

Владее основите на карвинга

Знания

· О
 бяснява терминологията и историческото развитие на карвинг
изкуството
· Дефинира основните техники и методи на работа
· Различава различните стилове карвинг в света
· Н азовава спецификацията на продуктите, използвани за декорация
· П ритежава пространствено мислене (прецизност, конструиране и
отношение към формата, орелеф и барелеф)

Умения

· К
 омбинира отделни елементи от различните стилове на класическия
карвинг
· С пазва условията за подбор на продуктите
· С пазва изискванията за съхранение на продуктите
· Прави предварителна подготовка на продуктите за работа чрез спе
циално и прогнозирано рязане
· С ъздава готови карвинг произведения
· А ранжира изработената карвинг декорация и композиция

Компетентности

· П
 редлага креативни решения за изработка на тематични карвинг
декорации и композиции, като умело комбинира различните стилове
и методи на аранжиране

Резултат от учене 11.2:

Владее класически карвинг

Знания

· П
 ознава особеностите на кетъринг декорацията и класическия карвинг
· З апознат е с креативни решения по зададена тема в зависимост от
повода и сезонността
· Дефинира спецификата на всички видове инструменти в карвинга
според тяхното предназначение

Умения

· П
 одбира продуктите
· И зползва техники от кетъринг и карвинг декорацията
· И зползва тай-нож

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно или в екип да изработи професионално
дадена карвинг декоративна програма
· Предлага креативно решение при изграждането на готова карвинг
композиция
· В състояние е да аранжира готовата композиция, като се съобразява
цветово с темата и съответното място

БРОЙ 23
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Резултат от учене 11.3:

Познава специфичните морфологични особености на продуктите за
декорация

Знания

· П
 ритежава знания за правилен подбор на продуктите според поста
вената задача и сезона, според тяхната трайност и особености
· О бяснява системата за безопасност на храните (HACCP)

Умения

· С пазва системата за безопасност на храните (HACCP)

Компетентности

· Р
 ешава съвместно с клиент/работодател какво съчетание от продукти
да се използва за дадена карвинг композиция, като отчита тяхната
специфика, форма и качество

Резултат от учене 11.4:

Прилага различни техники за декориране в рисуването

Знания

· Н
 азовава особеностите в антропологичния строеж на човека, жи
вотните и растенията
· О бяснява възможностите за комбиниране на мотиви от отделни
скулптурни части
· З нае различните орнаменти за декориране в сладкарството
· Притежава пространствено мислене

Умения

· К
 онструира пространствено идеята за композицията на скулптурата
· И зработва различни орнаменти и скулптури за декориране в слад
карството
· И зработва скулптури, като спазва пропорциите и чистотата на де
тайлите
· Придава съответния характер на пресъздадения типаж на скулптурата
· С ъчетава в комбинация готовите произведения
· А ранжира готовите произведения

Компетентности

· Д
 емонстрира точно и прецизно изработване на цялостна композиция
според поставената задача
· Комбинира различни техники за рисуване и изработване на скулп
тури, като се придържа към одобрения проект

Резултат от учене 11.5:

Извършва подбор на продуктите

Знания

· Познава разнообразието на продуктите според сезонността

Умения

· И
 нформира се за продуктите, подходящи за конкретната карвинг
декорация

Компетентности

· П
 редлага комбинативни решения за карвинг декорация според изиск
ванията и бюджета на клиент/работодател

Резултат от учене 11.6:

Комбинира флорални, геометрични мотиви и различни релефни форми
при оформянето на скулптурите

Знания

· П
 ознава в детайли различните елементи на карвинга за получаване
на скулптури
· Различава дълбок релеф, двуизмерни изображения и триизмерни
фигури, необходими за получаването на скулптури

Умения

· К
 омбинира различни флорални и геометрични мотиви в един обект
при необходимост
· Комбинира готовите елементи (скулптури) в една обща композиция
· Работи прецизно с тай-нож
· Работи със специални инструменти, спомагателни материали, съо
ръжения и апарати за изработване на скулптури (при необходимост)

Компетентности

· С
 пособен е да предложи композиционно решение при изграждането
на готова композиция
· Може да аранжира самостоятелно или в екип готовата композиция,
като се съобразява цветово с темата и съответното място и условия

Резултат от учене 11.7:

Предлага композиционни и тематични решения за получаване на
скулптури

Знания

· З
 апознат е с възможните композиционни и тематични решения за
получаване на скулптури според зададената тема, сезон и бюджет

Умения

· И нформира се за предпочитанията на клиент/работодател

Компетентности

· С
 пособен е адекватно да предложи композиционно и тематично
решение при изграждането на готова композиция според зададената
тема, сезона и бюджета на клиент/работодател

С Т Р.
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Резултат от учене 11.8:

Съхранява готовите скулптури и композиции

Знания

· О
 бяснява системата за безопасност на храните (НАССР)
· Д ефинира рисковете при съхранение на продуктите и готовите
скулптури
· Н азовава начините за поддържане на различните видове плодове/
зеленчуци според вида и големината във вид, гарантиращ качеството
на крайните изделия (скулптури)
· Познава етапите за съхранение на продуктите/готовите произведения
(преди работа, по време и след завършване на работа)

Умения

· С
 пазва етапите за съхранение на продуктите/готовите произведения
· С ъхранява готовите произведения в хладилни съоръжения спрямо
изискванията на суровините или готовите скулптури
· С пазва реда за поддържане на различните видове плодове и зеленчуци
по време и след обработка

Компетентности

· О
 рганизира правилното съхраняване и поддържане на готовите про
изведения, като спазва специфичните правила за правилно съхранение
на продуктите и системата за безопасност на храните (НАССР)
· С пособен е адекватно да преценява и спазва начините за съхранение
на суровините и готовите произведения

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест/писмен изпит
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реално работно място, снабдено с необходимите условия
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия относно принципи, техники,
методи, правила за класически карвинг, кетъринг карвинг декорация
и скулптура
За средство 2:
· Демонстрира карвинг техники, извършва точно подбор и изработва
прецизно с подходящи продукти скулптура според поставената задача
· Прави професионално представяне на изпълнената задача
· И звършва точно и вярно съхранение на продуктите преди и след
обработка

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва:
работно място на преподавателя, работно място
на всеки обучаван, учебна дъска, мебели, дъска
за рязане, мивка, място за подготовка на про
дуктите, хладилна база, място за съхранение на
продуктите, маса за аранжиране на готовите
произведения и др.
Работните места в учебния кабинет трябва да са
разположени така, че да осигуряват необходимата
видимост до учебната дъска и преподавателя,
както и свободно преминаване на обучаваните
до друго работно място.
4.2. Учебна работилница
Учебната работилница трябва да бъде об
заведена с маси и столове за обучаваните, с
работно място за преподавателя, учебна дъс
ка, шкаф за дидактически материали, мивка,
хладилен шкаф, работни места за обучаваните
с инвентар – дъска за рязане, инструменти за
гравиране, съдове за вода, кутии за съхранение,
трапезни съдове.
При възможност в процеса на обучение мо
гат да се поканят като гост лектори – доказани

карвинг специалисти, участвали в конкурси,
изложби и др.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка имат
лица с висше образование по съответната спе
циалност.
По учебен предмет или модул от професи
оналната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на
областите на висше образование и професионал
ните направления, приет с Постановление № 125
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше
образование и без професионална квалифика
ция „учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност при
условията и по реда на Закона за професионал
ното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обу
чаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компе
тентности.
1752
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба
№ РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за
определяне на целевите групи по Оперативна
програма за храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(обн., ДВ, бр. 29 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 100
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3 след думите „Закона за семейни
помощи за деца (ЗСПД)“ се добавя „и Закона
за хората с увреждания (ЗХУ)“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. лица с над 90 на сто степен на уврежда
не с определена чужда помощ и ниски лични
доходи от пенсия, които получават месечна
финансова подкрепа по реда на чл. 70 от ЗХУ;“.
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 9:
„9. „Ниски лични доходи от пенсия“ за
целите на наредбата са доходите от пенсия
или сбор от пенсиите заедно с добавките и
компенсациите към тях, с изключение на
тези, които не се считат за доход съгласно § 1,
т. 10 от допълнителните разпоредби на Пра
вилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП), чийто общ размер не
надвишава официалната линия на бедност за
страната за съответната година.“
Преходна и заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Бисер Петков
1775
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 5171-НС
от 15 март 2019 г.
относно обявяване на Георги Николов Вер
гиев за народен представител от Тринадесети
изборен район – Пазарджишки
С писмо вх. № НС-02-1 от 14 март 2019 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 14 март 2019 г., с което на осно
вание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конститу
цията на Република България са прекратени
пълномощията на Славчо Георгиев Велков
като народен представител от Тринадесети
изборен район – Пазарджишки, издигнат от
листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в
44-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява Георги Николов Вергиев за наро
ден представител в 44-то Народно събрание от
листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ от
Тринадесети изборен район – Пазарджишки.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
1958
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-104
от 6 февруари 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
и във връзка с извършени по-точни замервания
нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Поречието на река
Девинска“, в землищата на с. Борино, община Борино, област Смолян, и гр. Девин, община Девин,
област Смолян, обявена със Заповед № РД-618
от 8.07.2002 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 86 от 2002 г.) и увеличена със
Заповед № РД-695 от 19.09.2007 г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.),
от 1367,3 дка на 1407,796 дка.
2. В границата на защитена местност „Поречието на река Девинска“, определена със
заповедите по т. 1, попадат поземлени имоти с
идентификатори, както следва:
2.1. Имоти с идентификатори: 05462.233.7,
0 5 4 62 . 2 33. 8 , 0 5 4 62 , 2 33.10 , 0 5 4 62 . 2 55. 4 4 5 и
05462.255.446, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) за землището на
с. Борино (за 2018 г.) с ЕКАТТЕ 05462, община
Борино, област Смолян, одобрена със Заповед
№ РД-18-34 от 15.06.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК), с обща площ 462,824 дка.
2.2. Имоти с идентификатори: 20465.9.35,
20465.9.36, 20465.9.295, 20465.9.320, 20465.9.342,
20465.9.470, 20465.9.474, 20465.9.477, 20465.9.478,
20465.9.479, 20465.9.480, 20465.9.482, 20465.9.483,
20465.9.484, 20465.9.485, 20465.9.486 и 20465.141.477,
съгласно КККР за землището на град Девин (за
2018 г.) с ЕККАТЕ 20465, община Девин, област
Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-90 от
18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с обща площ 944,972 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Поречието
на река Девинска“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да се обжалва по реда на
А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс п ред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Н. Димов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-58
от 12 март 2019 г.
Във връзка с необходимостта от разширяване
на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен
газ за България, съседните балкански страни и
региона и заявление вх. № АУ14-2/30.01.2019 г.
от Владимир Малинов, изпълнителен директор
на ,,Булгартрансгаз“ – ЕАД, на основание § 25
от ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.), чл. 129,
ал. 3, т. 2, букви „а“ и „б“ във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ; Решение № 312 от 10.05.2018 г.
на Министерския съвет за определяне на обект
„Разширение на газопреносната инфраструкт у ра на ,,Булгартрансгаз“ – ЕА Д, паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ за национален обект
и за обект с национално значение; писмо изх.
№ АУ10-45/10.05.2012 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Газопровод „Южен поток“
на територията на Република България“; Договор № 3278 от 16.04.2018 г. между ,,Булгартрансгаз“ – ЕАД, и „Южен поток България“ – АД, с
предмет Закупуване на активи и земи, собственост на „Южен поток България“ – АД; извършено
съобщаване на изработения проект по реда на
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ с обявления, обнародвани
в „Държавен вестник“, бр. 94, бр. 95, бр. 96 и
бр. 97 от 2018 г., разгласяване на проекта на
ПУП – ПП по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ от
общини Търговище, Попово, Бяла, Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица,
констативни актове от общините за непостъпили
възражения; удостоверения от службите по геодезия, картография и кадастър – Търговище, Русе и
Велико Търново, за проверка на актуални данни
от кадастралната карта по чл. 55, ал. 3 от Закона
за кадастъра и имотния регистър във връзка с
§ 8, ал. 1 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от
2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри; писмо № РД-05-4703/20.12.2018 г. на
Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново; Решение № 22 от 29.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Търговище, Решение № 467 от
29.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Попово,
Решение № 928 от 17.10.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, и писмо изх. № РД
26-00-964/8.01.2019 г. на Община Горна Оряховица, Решение № 577 от 29.11.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Бяла, Решение № 248 от 28.11.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Павликени, и писмо
изх. № РРЕПП-01-04-6453/8.02.2019 г. на Община Павликени, Решение № 574 от 18.12.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш,
Решение № 596 от 27.12.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Стражица; съгласуване на изработе-
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ния проект на ПУП – ПП със заинтересуваните
цен т ра лни и тери ториа лни а дминист рации,
специа лизираните конт ролни органи и експлоатационните дружества, за което са приложени следните документи: Решение по ОВОС
№ 7-5/2013 г., Решение № 4-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС и писмо изх.
№ 26-00-2/22.01.2019 г. на министъра на околната
среда и водите; Решение № КЗЗ-05 от 16 февруари 2015 г. и писмо изх. № 70-5587/16.01.2019 г.
на Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ); здравни заключения: изх. № 2600-192/26.02.2019 г. на Главния държавен здравен
инспектор, изх. № 25-64-1/5.12.2018 г. на Регионалната здравна инспекция – Русе, изх. № 25-871/27.11.2018 г. на Регионалната здравна инспекция – Търговище, изх. № АУ-259-4/18.11.2018 г.
на Регионалната здравна инспекция – Велико
Търново; писмо изх. № 0401-4755/28.02.2019 г.
от Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата; писмо рег. № 578500-1492/25.02.2019 г.
на Министерст вото на вът решни те работ и;
писмо с рег. № 749/11.02.2019 г. на Североизточното държавно предприятие – Шумен, към
МЗХ Г; п исмо изх. № РД- 01099/12.02.2019 г.
на Северноцен т ра лното д ържавно п редп риятие – ДП, Габрово, към МЗХГ; писмо рег.
№ 11-00-11/1.03.2019 г. на Министерството на
отбраната; писмо изх. № 53-00-2046/28.02.2019 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх.
№ ЖИ-46539/27.12.2018 г. на ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура“; писмо
рег. № ДАЕУ-11033/21.11.2018 г. от Държавна
агенция „Електронно управление“; писмо изх.
№ А Д-53-707-1#4/2.08.2018 г. на „Напоителни
системи“ – ЕАД, Централно управление; писмо
изх. № ЦУ-ЕСО6801#3/3.12.2018 г. от „Електро
енергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх.
К-EDN-235/10.01.2019 г. на „Електроразпределение Север“ – АД; писмо № К-3326#1/27.11.2018 г.
на „Водоснабд яване и канализаци я“ – ООД,
Русе; писмо изх. № 2198/12.11.2018 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище;
писмо изх. № 1-13703/9.11.2018 г. на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД; писмо
изх. № ВК- 02- 438/8.11.2018 г. на „Водоснабдяване – Дунав“ – ЕООД; писмо изх. № 8 от
6.02.2019 г. на „Геозащита“ – ЕООД, клон Плевен;
Становище рег. № 95-Е-1247/11.12.2018 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД;
писмо изх. № ТI46579/27.12.2018 г. на „Теленор
България“ – ЕАД; писмо изх. № 8947/11.12.2018 г.
на „А1 България“ – ЕА Д; протокол № У ТАТУ-01-02-07/13.02.2019 г. на НЕСУТРП и Заповед
№ РД-02-15-12 от 18.01.2019 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Разширение
на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“
на територията на: с. Миладиновци, община
Търговище; с. Осиково, с. Водица, с. Ковачевец,
с. Паламарца, с. Гагово, гр. Попово, с. Кардам,
с. Дриново, с. Ломци, с. Еленово, с. Тръстика,
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община Попово, област Търговище; с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе; с. Стрелец,
с. Паисий, община Горна Оряховица; с. Долна
Липница, с. Горна Липница, с. Патреш, с. Недан,
с. Бутово, община Павликени; с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец,
с. Иванча, с. Стефан Стамболово, с. Обединение,
община Полски Тръмбеш; с. Нова Върбовка,
с. Лозен, с. Виноград, община Стражица, област
Велико Търново, съгласно приетите и одобрени
графична и текстова част на документацията,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството пред Административния съд – Търговище, за имотите, попадащи
в района на действие на АС – Търговище, пред
Административния съд – Русе, за имотите, попадащи в района на действие на АС – Русе, и
пред Административния съд – Велико Търново,
за имотите, попадащи в района на действие на
АС – Велико Търново.
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За министър:
Н. Нанков

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16, ал. 3 и
4 от правилника за прилагането му и решение на
общинския съвет Управителният съвет на НКЖФ
утвърждава промяна в персонални състави на
местни комисии по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ,
както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
при Община Нови пазар, област Шумен (ДВ,
бр. 35 от 2016 г.), като:
– о с в о б ож д а в а М аруся И в а нов а Ден че ва – председател на местната комисия;
– утвърждава Татяна Стефанова Николова за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 636,
прието с протокол № 53 от 22.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Нови пазар.
Новоутвърденият председател на местната
комисия е легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.
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Председател:
Т. Стоянов
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 54
28 февруари 2019 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
3 юни 2019 г. сребърна възпоменателна монета
„Евлоги и Христо Георгиеви“ от серията „Българско Възраждане“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2019 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На л и цевата с т ра на на моне тата е изо бразена емблемата на Българската народна
банка с годината „1879“ върху лентата; околовръст – на дпис „БЪЛГА РСК А Н А РОДН А
БАНК А“; номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и
годината на емисията „2019“.
На обратната страна на монетата са изобразени Евлоги и Христо Георгиеви на фона на сградата
на Софийския университет, а над тях – надпис
„ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“.
Автори на художествения проект са Пламен
Чернев и Преслав Чернев.
Управител:
Д. Радев
1753

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 12
от 25 януари 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канализация до имот
с идентификатор 04279.103.23, местност Песока,
по кадастралната карта на Благоевград, засягащо
имоти с идентификатори 04279.103.9 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост), 04279.103.11 (пасище – общинска
собственост) и 04279.103.30 (за второстепенна улица – частна собственост) по КК на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
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Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 905
от 31 януари 2019 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,
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ал. 2 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки, чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 806 от протокол № 47 от 26.07.2018 г. Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум
на обект: самостоятелен обект с идентификатор
16359.514.3196.1.17 с площ 184 кв. м в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.3196. Предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта: 1, съгласно АОС № 5669/11.01.2019 г., по стар
план: масивна сграда на един етаж – сладкарница
„Орфей“, УПИ II – за ЖС, кв. 796.
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 148 304 лв.
за масивна сграда на един етаж – сладкарница,
която е освободена от ДДС.
3.2. Стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена, в размер 7415,20 лв.
3.3. Депозитът за участие – 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер 29 660,80 лв. се
превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа
инвестиционна банка“ – FINVBGSF, до 17 ч. на
14-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, удостоверяваш
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 15-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Посещения и оглед 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 16-ия 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 се заплаща
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 на ОЛП
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

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 покупко-продажба.

1747

Председател:
Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 906
от 31 януари 2019 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, чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 836 от протокол № 49 от 27.09.2018 г. Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационния меморандум на
обект: самостоятелен обект с идентификатор
16359.514.3196.1.19 с площ 92 кв. м в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.3196. Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност. Брой нива на
обекта: 1, съгласно АОС № 5234/13.11.2018 г., по
стар план: масивен магазин с пл. № 3196, УПИ
II – за ЖС, кв. 796.
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 74 520 лв.
за самостоятелен обект за търговска дейност,
който е освободен от ДДС.
3.2. Стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена, в размер 3726 лв.
3.3. Депозитът за участие – 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер 14 904 лв. се
превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа
инвестиционна банка“ – FINVBGSF, до 17 ч. на
14-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 15-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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3.7. Посещения и оглед 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 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 15 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот се заплаща
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 на 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 покупко-продажба.

1746

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1305
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ предвид изложеното
в предложение № 93-00-1255(2) от 21.01.2019 г.
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура за обект: разширение на съществуващ път с идентификатор
36498.702.9533 в местност Бадемлика по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
на гр. Карлово, община Карлово.
Подробният устройствен план – парцеларен
план предвижда разширяване на захранващ път
с идентификатор 36498.702.9533 в м. Бадемлика
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Карлово с минимален габарит 5 м. Разширението ще се реализира от източната страна на
пътя в имоти с идентификатори 36498.702.1894,
36498.702.1893, 36498.702.1890 и 36498.702.1889 – частна собственост, в м. Бадемлика.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.

1721

Председател:
Т. Шойлеков
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ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 707
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – Крумовград, одобрява подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на
поземлен имот с идентификатор 66716.19.19 по
кадастралната карта и кадастралния регистър
на землище с. Скалак, община Крумовград, за
изграждане на обект „Площадка за временно
съхранение, третиране на строителни отпадъци,
повторната им употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Крумовград, пред А дминистративния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

1743

Председател:
М. Байрамали

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1485
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на довеждащ водопровод от апаратна камера в ПИ
67338.302.223, образуван от ПИ 67338.302.170 (язовир „Асеновец“), землище гр. Сливен, до северозападната регулационна граница на гр. Сливен,
преминаващ през местностите Боготово, Предела,
Асеновско дефиле, Абланово, Добрев рът и Манастирското, землище гр. Сливен. Общинският
обект е от първостепенно значение по смисъла
на ЗУТ и ЗОС.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

1792

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 1486
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на водопровод от разпределителна шахта
в ПИ 67338.301.190, местност Кешлика, землище
гр. Сливен, до западната регулационна граница на
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гр. Сливен, преминаващ през ПИ 67338.301.190,
НТП „Иглолистна гора“, държавна собственост,
местност Кешлика, землище гр. Сливен. Общинският обект е от първостепенно значение по
смисъла на ЗУТ и ЗОС.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

1793

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 1487
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на
eл. кабел 1 kV от нов МТТ на съществуващ
ЖР стълб № 11, ВЛ 20 kV „Летище“, намиращ
се в ПИ 67338.101.2, до ново електромерно табло
в ПИ 67338.97.5 и преминаващ през сервитута
на съществуващия въздушен ел. провод 20 kV
„Летище“ в ПИ 67338.101.2 с НТП „Посевна
площ“, собственост на физическо лице, и ПИ
67338.97.5 с НТП „Полски път“, общинска собственост, всички в местността Аркара коруч,
землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

1794

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 1488
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на eл. кабел НН от съществуващ КРШ1
на ТП „Лукойл“, извод СН „Обходен“, подстанция „Комуна“, намиращ се на североизточната
граница на ПИ 67338.48.3, до ново ел. табло на
северозападната граница на ПИ 67338.48.54,
отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска техника“, и преминаващ през ПИ
67338.48.34 с НТП „Полск и път“, общинска
собственост, всички в местност Сливенски кър,
землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

1795

Председател:
Д. Митев
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196. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Софийския окръжен съд за 2019 г.
Клас „Криминалистически експертизи“
Криминалистически експертизи на писмени
доказателства
Лозан Иванов Рангелов – графолог.
Петър Василев Петров – експерт-криминалист.
Лилия Любомирова Симеонова – техническо
изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров – криминалист.
Сашо Павлов Атанасов – експерт-криминалист.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист.
Даниел Йотов Цонков – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински – експерт-криминалист.
Даниела А постолова Дам янова, Софи я –
юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев – техническо изследване
на документи.
Димитър Николов Димитров – криминалист.
Васи л Та нев С т а й ков, спец и а л но с т
„РТВ – АСУ“.
Лидия Кирилова Халачева-Натан – „Техника
на органичния синтез и каучук“.
Янко Петков Узунов – „Биохимия и микробиология“.
А н т он Борисов Боя д ж иев – спец иа л нос т
„Право“ и „Българска филология“.
Георги Борисов Добрев – криминалистически
изследвания.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Петър Недков Петров – специалност „Философия“.
Росица Стой чева Павлова – спец иа лност
„Детска педагогика“.
Инж. Силвана Евлогиева Цветанова – криминалистика.
Георги Стоянов Георгиев – ВИФ; трасологични експертизи.
Ивко Пенков Иванов – инженер.
Д и м и т ър Н и колов Д и м и т ров – спец иа лност – криминалист.
Николай Василев Вълков – специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, Софи я – специалност – експерт-криминалист.
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Ангел Андреев Стрински, експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, Правец – спец иа лност – мета л у рг и я на черни т е мета ли;
експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров – криминалист.
Сашо Павлов Атанасов, експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист.
Васил Танев Стайков, ВНВАУ „Георги Димитров“ – специалност „РТВ – АСУ“.
Николай Ваньов Джунински – специалност
„Металургия“.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – специалност „Философия“.
Съдебно-балистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист.
Сашо Павлов Атанасов – графолог, експерткриминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев, специалност „Право“ и „Българска филология“.
В ас и л Та нев С т а й ков, с пец и а л но с т
„РТВ – АСУ“.
Николай Ваньов Джунински – специалност
„Металургия“.
Дактилоскопни експертизи
Даниел Йотов Цонков, експерт-криминалист.
Биометрични криминалистически експертизи
Д и м и т ър Н и колов Д и м и т ров – спец иа лност – криминалист.
Желязко Петров Желязков, металургия на
черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист.
Васил Танев Стайков, „РТВ – АСУ“.
Николай Ваньов Джунински – специалност
„Металургия“.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Петър Недков Петров – специалност „Философия“.
Даниел Йотов Цонков, криминалист.
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Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп и
трупни части
Ге о рг и Д и м и т р ов Д и м и т р ов – с пец и а лност – хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев – съдебна медицина; удостоверение за ниво.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Ге о рг и Д и м и т р ов Д и м и т р ов – с пец и а лност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Б ой к а М ари нова С т а нева , мед и ц ина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров, специалност
„Акушерство и гинекология“.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина.
Румяна Виденова Алексиева, ВМИ – специалност „Стоматология“.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – специа лност – х иру рги я, детска х иру рги я, г ръдна
хирургия, спешна медицина.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова – лицевочелюстна хирургия и орална хирургия.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – акушерство и гинекология.
Съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства
Съдебномедицинска експертиза по материали
на досъдебното и съдебното производство
Ге о рг и Д и м и т р ов Д и м и т р ов – с пец и а лност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова – санитарна
химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Б ой к а М ари нова С т а нева , мед и ц ина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – „Вът
решни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“;
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – „Акушерство
и гинекология“.
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Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, вът
решни болести; пневмологи я и фтизиатри я;
професионални заболявания.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина.
Мая Иванова Кичева – биохимик, клиничен
химик.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – специа лност – х иру рги я, детска х иру рги я, г ръдна
хирургия, спешна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Б ой к а Мари нова С т а нева , мед и ц ина – нервни болести.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – специа лност – х иру рги я, детска х иру рги я, г ръдна
хирургия, спешна медицина.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и
аудиология.
Д-р Петко Величков Величков – сексолог.
Д-р Пет ър Захариев Грънчаров, медицина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – „Вът
решни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“;
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – специалност
„Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – специалност – вътрешни болести; пневмология и
фтизиатрия; професионални заболявания.
Аелита Светлозарова Нуцова, специалност
„Медицина“.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова – Институт – Пловдив – специалност „Медицина“.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова, специалност
„Лицево-челюстна хирургия“.
Д-р Веселин Василев Топалов, съдебна медицина и теонтология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Н и ко л а й Г и н чев Т ю ф ек ч иев – с пец и а лност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – биохимик, клиничен
химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – специалност „Биология“.
Биляна Венциславова Михайлова, съдебномедицински ДНК анализи.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Даниела Рафаилова Замфирова – установяване родителски произход.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова – лицевочелюстна хирургия и орална хирургия.

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Н и ко л а й Г и н чев Т ю ф ек ч иев – с пец и а лност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – биохимик, клиничен
химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – специалност „Биология“.
Биляна Венциславова Михайлова – съдебномедицински ДНК анализи.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност
„Молекулярна биология“.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – акушерство и гинекология.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов – психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, Медицински
университет – София, специалност „Психиатрия“.
Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност „Психология“.
Димитър Иванов Христов, социална педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика.
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до
КИ ниво „Строго секретно“.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
„Психология“, социална педагогика, социална
работа с деца и семейства в риск, позитивна
психотерапия.
Любка Кирилова Христова-Славова – специалност „Психология“.
Радина Крумова Табакова, специалност – магистър – клинична психология.
Венелина К и ри лова Лу канска – специа лност – социални дейности.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева – специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, специалност
„Психиатрия“.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
„Психология“, социална педагогика.
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Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Ани Ангелова Коцева – специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебносчетоводна експертиза
Мария Николова Лалова – специалност „Счетоводство и контрол“.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова – специалност – икономист.
Ру мен Димит ров Любенов – специа лност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева – специалност – счетоводство.
А нжелика Любенова Ковачева – специалност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов – специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Ра н г ел К и ри лов К а л ис т рат ов – спец иа лност – счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова – специа лност – счетоводство и контрол.
Венета Благоева Коста динова – специа лност – машинна обработка на икономическа
информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магист ър
икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров – специалност – икономика на съобщенията.
С о фр он и Ге о рг иев А т а н ас ов – с пец и а лност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова – специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, София – специалност – счетоводство и контрол.
Ем и л и я Тодор ова М и л у шева – спец иа лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
С н е ж а н а Тод о р о в а Пе т р о в а – с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева – специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова – специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка – специалност – икономист.
А настаси я Димит рова Енчева – специа лност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков – специалност – социално-икономическа информация.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност – икономика на промишлеността.
С т оя н к а И ва нова Не т р овск а – спец иа лност – счетоводство и контрол.
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Инж. Катерина Атанасова Михова – специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова – специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински – специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов – специалност – финанси.
Огн яна Христова Танева, У НСС – специа л нос т – счет овод на о т чет нос т; сер т ифи кат
„Обществени поръчки“, ЗКПО, Международни
счетоводни стандарти.
Ге о р г и А т а н а с о в А т а н а с о в – с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов – специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов – специалност – икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Роси ца Д и м и т рова Георг иева – спец иа лност – геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов – специалност – счетоводна отчетност.
Герг а на Тодор ова Йорда нова – спец иа лност – счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова – специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов – специалност – финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов – специалност – икономика на труда.
Е л л а М и х а й л о в а Ге о р г и е в а – с п е ц и а л ност – икономист-счетоводител.
Ц в е т а н к а Х рис т ов а Ков ач к а – с пец и а лност – ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска – специалност – икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър – икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансово-икономически проблеми.
Димитър Тодоров Милушев – пререгистрация – специалност – счетоводна отчетност.
Ва лентин Радославов Тодоров – специа лност – икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дип
ломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
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Веска С т ефанова Грън чарова, иконо мист – счетоводител; разрешение за достъп до
КИ ниво „Секретно“.
Ралица Панчева Попова, икономист – организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, УНСС – магистър
по счетоводство и контрол.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми, оценител на
финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, магистър по икономика – организация на производството и управление
в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, специалност:
счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство.
Сашо Христов Николов – специалност: съдебносчетоводни експертизи, съдебно-оценителни
експертизи.
Лидия Любенова Христова – специалност:
съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – Висш икономичес
ки институт „Карл Маркс“ – специалност: „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“ – специалност
„Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов – специалност „Финанси“.
Лилия Викторова Иванова – Висш икономически институт „Карл Маркс“ – специалност
„Счетоводна отчетност“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“, Технически университет.
Антон Димитров Димов – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“; достъп до ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов – специалност „Счетоводство и контрол“.
Скарлет Николаева Наумова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“; „Икономика и управление на индустрията“.
Тош ко Н и колов Поп т олев – ВИ И „К арл
Маркс“, София, специалност „Финанси и кредит“.
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Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Евтим Петков Евтимов – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика и управление
на търговията“.
Инна Данаилова Николова – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Грета Петрова Тотева – специалност „Маркетинг и мениджмънт“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ива лина Коцева Коцева-Симеонова –
УНСС – София, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика на промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената
дейност“.
Славейко А н дреев Въчков – специа лност
„Планиране и прогнозиране“.
Бисер Драгов Белев – специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономистсчетоводител.
Христина Атанасова Данова – Тодорова – специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.
Николай Георгиев Лазаров – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Васил Любенов Василев – икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа
експертиза и съдебносчетоводна експертиза в
банковия сектор.
Инж. Цветелина Ананиева Ананиева – специалност „Финансов контрол“.
Стоимен Иванов Петков – счетоводство и
контрол, икономист-счетоводител.
Ива й ло Пет ков Узу нов – счет оводс т во и
контрол, икономист-счетоводител, данъчен и
митнически контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов – управление
и икономика на АПП.
Валя Илиева Александрова – счетоводство
и контрол.
Кета Ангелова Дечева – стокознание, експерт
проверител на измами, ниво на КИ „Строго
секретно“.
Невена Рашкова Тенева – счетоводна отчетност; сертификат „Експерт по съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи“.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг
и квалификация учител; сертификат „Експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови екс-
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пертизи“; сертификат „За оценка на недвижими
имоти“; сертификат – съдебен експерт-оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини и съоръжения и
други активи.
Симеон Борисов Илиев – магистър по бизнес
администрация; свидетелство за професионална
квалификация „Съдебносчетоводни експертизи“.
Емил Димитров Нейков – счетоводство и
контрол; професионална квалификация „Счетоводство и финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – магистър по счетоводство и контрол.
А лексей Стефанов Поибренски – специалност – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – специалност маркетинг, магистър по икономика.
Николай Йорданов С т оев – маг ист ър по
публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – специалност – туризъм и икономика на социално-културната сфера.
Мария Симеонова Благоева – специалност
счетоводна отчетност.
Наталия Димитрова Шаллиева – квалификация „Финансови и инвестиционни анализи“.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност
„Счетоводна отчетност“.
Таня Петкова Тодорова – специалност – икономика на промишлеността.
Ивелина Валентинова Борисова – специалност „Счетоводство и контрол“.
Рени Кръстева Стоянова – специалност „Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – специа лност
„Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Валерий Иванов Обретенов – специалност
„Икономика и управление на строителството“.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – специалност
„Стопански и финансов контрол“.
Светла Иванова Харалампиева – счетоводство и контрол, квалификация – икономистсчетоводител.
Ирина Цветкова Цветкова – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Темен у ж к а Йорда нова И ва нова – бизнес
администрация, квалификация – стопанско управление, банково дело, финанси, счетоводство.
Ван я Димитрова Петрова – икономика и
управление на търговията, МИО, право – юрист,
оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия
и вземания.
Даниел Николов Стойков – стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови
институции и търговски предприятия.
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Антоанета Георгиева Илиева – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист.
Мариетка Енева Боджакова – счетоводство
и контрол – магистър по икономика.
Юлия Ботева Василева, специалност – финансов мениджмънт, магистър, Международни
икономически отношения.
Димит ринка Петкова Димит рова, специалност – финанси, бакалавър, професионална
квалификация – икономист.
Зоя Димитрова Геориева, агрономство – полевъдство, втора специа лност: магист ър по
икономика – „Счетоводство и контрол“.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, специалност – управление и планиране на народното стопанство.
Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов, спец и а лност – счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магист ър,
икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш е в а , с п е ц и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
С н е ж а н а То д о р о в а Пе т р о в а – с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, Самоков, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оя н ка Фи л и пова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п е ц и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
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Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура и МИО.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност, сертификат „Обществени
поръчки“, ЗКПО, Меж дународни счетоводни
стандарти.
Ге о р г и Н и ко л о в К а л е н д е р о в , с п е ц и а л ност – маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност – икономика и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, София – специалност – финанси и кредит, обществени поръчки.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Ц в е т а н к а Х р и с т о в а К о в ач к а , с п е ц и а л ност – ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност – застрахователно дело.
Лиди я Любенова Христова, специалност:
съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Цветанка Йорданова Неделчева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
допълнителна квалификация: аграр-икономист,
достъп до квалифицирана информация ниво
„Секретно“ до 7.12.2020 г.
Величка Георгиева Томова, специалност:
счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, специалност:
счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан К ирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов – специалност: съдебносчетоводни експертизи; съдебнооценителни
експертизи.
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Валентин Радославов Тодоров – специалност:
икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; лиценз за оценка на финансови институции.
Росен Стоянов Костов, магистър по икономика; оценка на недвижими имоти, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, София, икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансови оборотни и дълготрайни материални
активи.
Ралица Панчева Попова, икономист – организатор данъчно консултиране.
Л юбом и р Ц ве т ков Йо т ов, ма г ис т ър
МИО – митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения,
митнически информационни системи.
Димитър Иванов Христов, експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
машини, съоръжения и транспортни средства.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, магистър по счетоводство и контрол.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев – специалност икономист.
Светла Иванова Деянова – специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Л ю б ом и р Ц ве т ков Йо т ов – спец иа л но с т
„Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – специалност „Финанси“.
Светла Иванова Георгиева – специа лност
„Публични финанси“ – специалност „Технология
на електронното производство“.
Л и л и я Васи лева И ва нова – спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“.
Георги Димитров Политов – специалност „Управление и планиране на народното стопанство“.
Ниво на достъп до класифицирана информация
„Строго секретно“.
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Марияна Пеева Балтова – специалност „Застрахователно дело“.
Дора Любенова Гърчева – специалност „Счетоводство и контрол“.
Антоанета Иванова Първанова – специалност
„Маркетинг и мениджмънт“. Ниво на достъп до
класифицирана информация „Разширено“.
Любомир Константинов Васев – специалност „Икономика и организация на вътрешната
търговия“.
Милена Димова Рашева – специалност „Счетоводство и контрол“; „Икономика и управление
на индустрията“.
Тошко Николов Поп т олев – спец иа лност
„Финанси и кредит“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – специалност
„Хидротехническо строителство“; магистър по
специалност „Икономика на недвижимата собственост“.
Нели Христова Владимирова – специалност
„Икономика и управление на промишлеността“.
Емил Димитров Симеонов – специалност
„Икономика и управление на търговията“.
Снеж ка К и ри лова И лиева – специа лност
„Счетоводство и контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – специалност
„Застраховане и социално дело“; специалност
„Счетоводство и контрол“.
Васил Любенов Василев – специалност „Икономика на промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – специалност „Счетоводство и контрол“; „Контрол и анализ на
фирмената дейност“.
Славейко А ндреев Въчков – специа лност
„Планиране и прогнозиране“.
Николай Георгиев Лазаров – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Васил Любенов Василев – икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа
експертиза и съдебносчетоводна експертиза в
банковия сектор.
Инж. Цветелина Ананиева Ананиева – специалност „Финансов контрол“.
Га л и на Злат ева Д и м и т рова – фи на нсово
стопанство, магистър по финанси и финансовоикономически анализ.
Стоимен Иванов Петков – счетоводство и
контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов – управление
и икономика на АПП.
Кета Ангелова Дечева – стокознание, експерт
проверител на измами, ниво на КИ „Строго
секретно“.
Татяна Георгиева Праскова – предучилищна
педагогика, мениджмънт и стопански бизнес,
Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева – счетоводна отчетност; сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи“.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и
планиране, икономист-специалист по маркетинг
и квалификация учител, сертификат „Експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи“.
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Емил Димитров Нейков – счетоводство и
контрол; професионална квалификация „Счетоводство и финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – магистър по счетоводство и контрол.
А лексей Стефанов Поибренски – специалност – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – специалност маркетинг, магистър по икономиката.
Никола й Йорда нов С т оев – ма г ис т ър по
публични финанси.
Емил Асенов Атанасов – юрист и доцент по
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност“.
Петя Георг иева Георг иева – спец иа лност
„Туризъм и икономика на социално-културната
сфера“.
Йорданка Спасова Стефанова, дипломиран
експерт-счетоводител към ИДЕС – експерт по
независим финансов одит по МОС – специалност
„Икономика на индустрията“.
Мария Симеонова Благоева – специалност
„Счетоводна отчетност“.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност
„Счетоводна отчетност“.
Рени Кръстева Стоянова – специалност „Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – специа лност
„Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Валерий Иванов Обретенов – специалност
„Икономика и управление на строителството“.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – специалност
„Стопански и финансов контрол“.
Ирина Цветкова Цветкова – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Темен у ж к а Йорда нова И ва нова – бизнес
администрация, квалификация – стопанско управление, банково дело, финанси, счетоводство.
Десислава Василева Ласкина – счетоводство
и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите
предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – икономика и управление на търговията, МИО, оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост, търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков – стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови
институции и търговски предприятия.
Нина Станкова Даганова – икономист – посредник в банково, застрахователно и осигурително дело.
Антоанета Георгиева Илиева – главен счетоводител – счетоводство и контрол, квалификация – икономист.
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Мариетка Енева Боджакова, специалност
„Счетоводство и контрол“ – магистър по икономика – сертификат по съдебни финансовоикономически експертизи, сертификат по Международни счетоводни стандарти.
Васи л Георг иев Георг иев – спец иа л нос т:
икономист, счетоводител, допълнителна квалификация: „Контрол и анализ“.
Елисавета Асенова Стойкова, специалност:
магистър – „Стопанско управление“ – специализация – „Управления на предприятия в горския
сектор“, бакалавър – „Горско стопанство“, допълнителна квалификация: оценител на недвижими
имоти – оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост – Камара на независимите оценители в България.
Юлия Ботева Василева, специалност: магистър – Финансов мениджмънт, допълнителна
квалификация: бакалавър – Международни икономически отношения.
Димитринка Петкова Димитрова – специалност: бакалавър – Финанси, професионална квалификация – икономист, допълнителна
квалификация: Удостоверение за професионално обучение от „Българска стопанска камара – София“ – Приложни финансово-счетоводни
специалисти, част от професия счетоводител,
счетоводна отчетност.
Зоя Димитрова Геориева – агрономство – полевъдство, втора специалност: магистър по икономика – „Счетоводство и контрол“.
Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистърикономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш ев а , с п ец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
С н е ж а н а То д о р о в а П е т р о в а , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
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Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
Зоя Димитрова Геориева, агрономство – полевъдство, втора специа лност: магист ър по
икономика, „Счетоводство и контрол“.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър-икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан К ирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз
за оценка на финансови институции; оценка на
права на интелектуална и индустриална собственост, други фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци,
такси, мита и счетоводна отчетност, оценител
на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт
по психологически и екологични проблеми;
с оц иа л на педа г ог и к а; спец иа л на педа г ог ика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категория: Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
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електродъгово заваряване на нисковъглеродни
и нисколегирани стомани; огняр II степен на
котли с високо налягане до 1000 м 2 .
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол, експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“ – специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“ – специалност – икономика и организация
на селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“ – специалност
„Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов – специалност „Финанси“.
Светла Иванова Георгиева – Университет
за национално и световно стопанство – специалност „Публични финанси“; Технически университет – София, специалност „Технология на
електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси – специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – специалност „Танкови войски“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов – специалност „Счетоводство и контрол“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“; „Икономика и управление на индустрията“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева, Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал – специалност „Счетоводство и контрол“.
Николай Георгиев Лазаров – У НСС – София – специалност „Счетоводство и контрол“.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание, експерт – проверител на измами, ниво на КИ „Строго секретно“.
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Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг,
квалификация – учител; сертификат „Експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи“; сертификат за оценка на недвижими
имоти, сертификат – съдебен експерт-оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини и съоръжения и
други активи.
Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Д. Ценов“,
Свищов – счетоводство и контрол; професионална квалификация „Счетоводство и финансов
одит“, разрешение за достъп до КИ ниво „Секретно“, валидно до 22.09.2017 г.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър
по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – УНСС – специалност – туризъм и икономика на социалнокултурната сфера.
Йорданка Спасова Стефанова, дипломиран
експерт-счетоводител към ИДЕС – експерт по
независим финансов одит по МОС, специалност – икономика на индустрията.
Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Таня Петкова Тодорова – Техникум по икономика – Смолян, специалност – икономика на
промишлеността.
Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС –
специалност „Финанси“.
Десислава Василева Ласкина – Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов – счетоводство
и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите
предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ
„Карл Маркс“ – икономика и управление на търговията, МИО – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – право – юрист, оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания, разрешение на достъп до
КИ – до 5.10.2018 г.
Мариетка Енева Боджакова, специалност:
електронна техника – Електротехнически институт, Габрово; счетоводство и контрол – магистър
по икономика – Великот ърновск и у ниверситет – „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, допълнителна квалификация: 1. сертификат
по съдебни електротехнически експертизи; 2.
сертификат по съдебни финансово-икономически
експертизи; 3. сертификат по международни счетоводни стандарти; 4. удостоверение за работа с
микрокомпютърна техника и програмен продукт
„Конто“ – счетоводен продукт; 5. сертификат на
тема: „Проблеми при организацията на съдебните експертизи“.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – строителен инженер ПГС.
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Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност – марк
шайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Ден и ц а Конс т а н т и нов а Р ус ев а-Ге о рг ие ва – специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
Пламен Иванов Кривошапков – специа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
Райна Василева Бонева, специалност – транспортно строителство, профил – железопътно
строителство.
Николай Димитров Николов – специалност
технология и управление на транспорта.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова; специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
И н ж . М и н к а Х и т кова Ра дева , спец иа лност – геодезия, фотограметрия и картография.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Чавдар Савов Арабаджиев; специалност – киноапаратура.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
С он я Х а и м С т ой кова , С о фи я, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
София, специалност – ел. машини и апарати.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
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Румяна Тошева Несторова, специалност – селскостопанска техника.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Георги Петров Ценев, Ихтиман, специалност – пътно строителство.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец и а лност – геодезия и земеустройство.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещно-правни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни
и общински предприятия.
Вла д и м и р Кос т ов Господ и нов, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Вла дим и р С т епа нови ч Шим у к, спец иа лност – конструиране и производство на радио
апарат у ри, експерт-оценител на недви ж ими
имоти и земеделски земи.
Ц в е т а н к а Х р и с т о в а К о в ач к а , с п е ц и а л ност – ел. машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност – техник-геодезист.
К.т.н. доктор Михаил Николов Чалашканов,
минен инженер-електромеханик, кандидат на
техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, София, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
оценител на машини и съоръжения; оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, инженерно-техническите науки; технически средства
за ГСМ; лицензиран оценител на машини и
съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация
и оценка на малки оръжия.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както
и за цели предприятия.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен
инженер – геодезия, фотограметрия и карто
графия; свидетелство за извършване на дейности
по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер; разрешение за достъп до КИ ниво „Секретно“.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях; лиценз за оценка на
финансови институции.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженерземеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, София, средно
специално – художествени занаяти, технология
на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, ст роителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
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Людмил Тодоров Маев, Висш институт по
архитектура и строителство – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Ин ж. Васил Танев Стайков, специалност
„РТВ – АСУ“.
Инж. Милчо Христов Славков, специалност
„Танкови войски“.
Димитър Маламов Хабов, специалност „Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишленост
та на транспорта“. Достъп до класифицирана
информация ниво „Секретно“.
Румяна Миткова Стоянова, специалност „Технология на металите“; специалност „Безопасност
на производствата“.
Арх. Анна Ангелова Савова, специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров, специалност
„Автоматизирано оборудване на машиностроенето“, сертификат „Оценител на машини и
съоръжения“.
Инж. Ангел Димитров Илиев, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Станка Иванова Илиева, висше инженерно – специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“.
Р у м яна Атанасова Гон дова, специа лност
„Хидрогеология и инженерна геология“.
Лена Георгиева Димит рова, специа лност
„Хидравлични машини и съоръжения“.
Инж. Надежда Крумова Георгиева, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Катя Миткова Тодоринова, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“.
Тони Петров Тонев, специалност „Технология
и организация на автомобилния транспорт“.
Георги Асенов Стоименов, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Инж. Диляна Любомирова Вачковска, специалност „Топлинна и масообменна техника в
химическата промишленост“.
Инж. Стефан Крумов Жечков, специалност
„Топлотехника“.
Марина Игнатова Николова, специалност
„Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова, специалност
„Архитектура“.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“;
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Арх. Искра Димитрова Пенкова, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Нина Господинова Ламбова-Димова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ – технология, оценка на недвижими имоти,
оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински, металургия на черните метали.
Румяна Ангелова Хаджиниколова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение и лиценз за „Оценител
на недвижими имоти“.
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Васил Андонов Веселинов, специалност – автоматизация на транспорта, трактори и кари – АТК,
машинен инженер.
Неделко Петров Неделков, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Мила Николова Галева, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Воин Василев Стумбов, специалност „Промишлена топлотехника“.
Николай Тодоров Цанев, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Минко Калчев Червенков, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Сон я Георгиева Петрова, ин женер-геодезист – фотограметрия и картография, оценител
на земеделски земи, оценител на земеделски
земи – Министерство на земеделието и горите.
Константин Борисов Балев – електроинженер.
Мариетка Енева Боджакова, специалност:
електронна техника; сертификат по съдебни
електротехнически експертизи; сертификат по
съдебни финансово-икономически експертизи.
Александър Георгиев Петков, специалност:
тех нологи я на машиност роенето – машинен
инженер, организация и управление на бизнеса – мениджър.
Александър Кирилов Кънев, специалност:
инженер-металург – металургия на черни метали,
Висш химико-технологически институт, София.
Арх. Снежанка Стоянова Андреева, специалност: архитект.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова; специалност: строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Лена Георгиева Димит рова, специа лност
„Хидравлични машини и съоръжения“.
Иван Василев Иванов, специа лност „Ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия“.
Стефка Стоянова Стоянова; оценител на
недвижими имоти.
Инж. Валери Якимов Якимов, специалност
„Топлотехника, автоматизация на производството
в топлотехниката“.
Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Николай Димитров Николов, специалност
„Технология и управление на транспорта“.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапет
ков, специалност – механика и идентификация
на ПТП.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, с пец и а лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене.
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Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов,
съвременни системи и електронни комплектовки
на автомобилите.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, транспорт и
строителство.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров, криминалист, автотехнически експертизи.
Ин ж. Йордан Донев Йорданов, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, магистър по
икономика – организация на производството и
управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност:
технология и организация на автомобилния
транспорт.
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен
инженер – автомобилен транспорт, трактори
и кари.
Димитър Иванов Христов, експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
машини, съоръжения и транспортни средства.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбу ров, машинен
инженер.
Ин ж. Васил Танев Стайков, специалност
„РТВ – АСУ“.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – специалност „Танкови войски“.
Румяна Миткова Стоянова, специалност „Технология на металите“. Химикотехнологичен и
металургичен университет – София, специалност
„Безопасност на производствата“.
Николай Живков, специалност „Транспортна
техника и технологии“.
Тони Петров Тонев, специалност „Технология
и организация на автомобилния транспорт“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

Пеню Димов Пенев, специалност „Автомобилни войски“.
Георги Асенов Стоименов, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Незабравка Гаврилова Първанова, специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“.
Костадин Крумов Златев, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в строителството“.
Венцислав Цветанов Василев, специалност
„Военнополи т и ческа, общовойскова“; П Ж И
„Тодор Каблешков“ – София, специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“, удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Васил Андонов Веселинов, специалност – автоматизация на транспорта, трактори и кари – АТК,
машинен инженер.
Едвин Живков Желев, специалност – компютърни системи и технологии, компютърен
инженер.
Цветелина Найденова Найденов – инструктор
за обучение на водачи на МПС „Кат. С“.
Ивайло Петров Йорданов, специалност „Технология и управление на транспорта“.
Стефан Кръстев Делчев, специалност „Автотехническа експертиза“.
Тодор Иванов Павлов, специалност: инженер
по експлоатация и ремонт на АТТ, допълнителна
квалификация: експерт-оценител на МПС.
Бойко Костадинов Димитров, танкови войски – строеви; двигатели с вътрешно горене,
военно дело, сигурност и отбрана, превоз на
опасни товари съгласно АДР.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност – строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции.
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Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, София, художествени занаяти, технология на машиностроенето;
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Ин ж. Йордан Донев Йорданов, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер
по електроника и автоматика; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, технически средства за ГСМ; лицензиран оценител
на машини и съоръжения; дизайн, конструкция,
утилизация и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер – специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист,
икономика на транспортна фирма; инженер по
експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Иван Петров Агов, специалност „Промишлена
топлотехника“.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, спец иа лност
„Технология на металите“.
Найден Станимиров Петров, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“.
Р у м яна Атанасова Гон дова, специа лност
„Хидрогеология и инженерна геология“.
Лена Георгиева Димит рова, специа лност
„Хидравлични машини и съоръжения“.
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Тони Петров Тонев, специалност „Технология
и организация на автомобилния транспорт“.
Георги Асенов Стоименов, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Арх. Лили Славчева Иванова, специалност
„Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински, металургия на черните метали.
Мариетка Енева Боджакова, специалност:
електронна техника – сертификат по съдебни
електротехнически експертизи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост.
И н ж. Ва лери Я к и мов Я к и мов, спец иа лност – топлотехника, автоматизация на производството в топлотехниката.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Методи Найчев Консулов – електронни средства за контрол и управление.
Мариет ка Енева Бод жа кова, спец иа лност – електронна техника.
Съдебна строително-техническа експертиза
Ивко Пенков Иванов – специалност – доктор
инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Георгиева, специалност – строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Арх. Владимир Стоилов Копралев, специалност „Архитектура и градоустройство“, допълнителна квалификация: хоноруван преподавател
в УАСГ, инвеститорски контрол в БНБ, надзор
в проектиране и строителство.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
А н т о а не т а Ге о рг иев а Йов ев а , с пец и а лност – архитект у ра, екология, околна среда,
ландшафт.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева, специалност – архитектура.
П ла мен И ва нов Кри воша п ков, спец иа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженергеодезист.
Георги Дянков Георгиев, София, специалност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции, математика, оценител на
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движимо и недвижимо имущество, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
С он я Х а и м С т ой кова , С о фи я, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Н а д е ж д а К р у м о в а Ге о р г и е в а , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника. Разрешение за достъп до класифицирана информация до
ниво „Строго секретно“, валидно до 26.11.2016 г.
Еве л и на Ге орг иева Гена д иева , спец иа лност – хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев, специалност – строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Любоми р И лиев Ми т риков, спец иа лност – строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти и ДМА.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов, София – специалност – финанси и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност – инженер-геодезист.
Н а д еж д а Х р и с т о в а С т о й ч ев а , с п ец и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Димит ър Панайотов Д желебов, специа лност – транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими
имоти; оценител на земеделски земи и трайните
насаждения върху тях.
И н ж. И ва н к а Ев лог иева И л иева, и н женер – радиоелектроника; оценка на машини и
съоръжения; оценка права на интелектуална и
индустриална собственост; оценка на търговски
предприятия; оценка на недвижими имоти от
УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
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на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Виолета Иванова Цветанова, ст роителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Събев, специалност: строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
Инж. Георги А ндонов Георгиев, строителен инженер – специалност: хидроенергийно
строителство; оценител на недвижими имоти,
както и на цели предприятия; удостоверение за
обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство;
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“, София,
специалност „Промишлена топлотехника“.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство – специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
На й ден С та н и м и ров Пет ров – Висш машинно-електротехнически институт – София,
специалност „Автоматизирано оборудване на
машиностроенето“.
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Стефан Иванов Оташлийски – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Транспортно и железопътно строителство“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минногеоложки институт, специалност „Хидрогеология
и инженерна геология“.
Радка Ганчева Тимнева – Университет по
архитектура строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Станоя Йорданов Дончевски – ВНВСУ „Ген.
Благой Иванов“, специалност „Технология на
строителството“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
Архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно - с т рои т елен и нс т и т у т, спец иа л нос т
„Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Турк
менски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Илка Аспарухова Динкова – ВИАС – специалност „Архитектура“.
Галя Славчева Илиева – Техникум по строителство – гр. Трън, специалност „Строителство
и архитектура“.
Н и н а Го с под и н ов а Л а м б ов а-Д и мо ва – ВИАС – София, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“ – технология, оценка
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов – ВНВСУ „Генерал
Благой Иванов“ – София, специалност – „Строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, оценка на
недвижими имоти“.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – пред
училищна педагогика, Икономически университет – Варна – мениджмънт и стопански бизнес,
Камара на независимите оценители в България.
Георги Адамов Георгиев – Техникум по строителство – София, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, техник по геодезия,
фотог рамет ри я, картог рафи я, допълнителна
специалност: строителство и архитектура от
15.08.2018 г.
Неделко Петров Неделков – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Водоснабдяване и канализация“.
Снежанка Исаева Балабанова – Техникум
по строителство и архитектура, специалност
„Строителство и архитектура“.
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Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Г. Димитров“ – специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, Кадастър и регулация, оценка и
делби на недвижими имоти и земеделски земи.
М ла ден Иванов М ла денов, спец иа лност:
строителен инженер – ПГС, Висш институт по
архитектура и строителство, София, инженер по
промишлено и гражданско строителство, профил
„Конструкции“, допълнителна квалификация:
одитор СУК и сделки с имоти и строителна
продукция – Сдружение „К ЛУБ 9000“, Съюз
на специалистите по качеството в България
(ССКБ) – София.
Калчо Кочев Калчев – специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, Висш институт по архитектура
и строителство, София, Военно-политически
аспекти на сигурността, Военна академия „Г.
С. Раковски“.
Теодора Панайотова Карагьозова, специалност: „Архитектура“ – Висш институт по архитектура и строителство, София.
Петър Красимиров Добрев – специалност:
Съдебно-експертен ин женеринг – бакалавър,
Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“, Варна, магистър – инженер Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения.
Емил Торком Мечикян, специалност: магистър – архитектура, Университет по архитектура,
строителство и геодезия, София, допълнителна квалификация: сертифициран оценител на
недвижими имоти – Камара на независимите
оценители в България.
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Г. Димитров“, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, Кадастър и регулация, оценка и
делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност:
„Архитектура“.
Арх. Снежанка Стоянова Андреева, специалност: архитект, допълнителна квалификация:
финансов мениджмънт в строителството.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност: строителен инженер.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов – инженер.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Ден и ца Конс та н т и нова Р усева, спец иа лност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, София, специалност – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
С он я Х а и м С т ой кова , С о фи я, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, София,
специалност – хидромелиоративно строителство;
право, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
17.12.2017 г.
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Владимир Костов Господинов, София, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев, София, специалност – военен инженер по ПГС – технология на
строителството.
Съдебно-енергийна експертиза
Константин Борисов Балев – електроинженер.
Инж. Иван Николов Иванов – Топлиннна и
масообменна техника.
Съдебно-оценителска – автотехническа експертиза
Рум яна Миткова Стоянова – специалност
„Безопасност на производствата“.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
С н е ж а н а Л ю б е н о в а Пе т р о в а , с п е ц и а л ност – полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Гергана Димитрова Маркова – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“.
Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“.
Съдебно-микробиологична експертиза
Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна
биология.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев – агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова – специалност
„Полевъдство“.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Съдебно-екологична експертиза
А н т о а не т а Ге о рг иев а Йов ев а , с пец и а лност – архитект у ра, екологи я, околна среда,
ландшафт.
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Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура, екология, въздействие върху
околната среда.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
стандартизация, оценка на въздействието върху
околната среда.
Доц. Коста Райков Василев, специалност
химия, физика, „Околна среда и здравен риск“.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженерхимик; санитарна химия и токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност „Комунална
хигиена“, специалност „Химия“.
Мая Иванова К ичева – СУ „Св. К лимент
Охридски“, Биологически факултет – молекулярна и функционална биология, биохимия и
клинична химия.
Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева – инженер-химик.
Доц. Коста Райков Василев, специалност химия, учител по химия и физика, „Околна среда
и здравен риск“.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
Д-р Георг и За п ря нов С ла вчев, спец иа лност – ветеринарен лекар, д-р на ветеринарните
науки.
Борислав Божидаров Григоров – ветеринарен лекар, Лесотехнически университет – София – ветеринарна медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
С н е ж а н а Л ю б е н о в а Пе т р о в а , с п е ц и а л ност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов; специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер
земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ин ж. Пет ър Георгиев Ковачев, машинен
инженер – механизация на селското стопанство.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси“.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност „Комунална
хигиена“, СУ „Св. Кл. Охридски“ – специалност
химия, учител по химия и физика.
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Румяна Петрова Николова, агроном – растителна защита.
Зоя Димитрова Геориева, агрономство – полевъдство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библиотекознание и библиография; авторско право
и сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология.
Антон Борисов Бояджиев – – специалност
„Право“ и „Българска филология“.
Десислава Здравкова Александрова – специалност „История“; археология, археологически
движими паметници на културата.
Клас „Оценителни експертизи“
Оценка на недвижими имоти
Минко Калчев Червенков – кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и
земеделски земи.
Арх. Лили Славчева Иванова – експертизи с
архитектурна проблематика.
Красимира Маринова Горанова – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Петя Васкова Христова – превоз на опасни
товари по шосе и железен път.
Инж. Донета Божкова Божкова – промишлено
и гражданско строителство.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – архитектура.
Арх. Галина Петкова Главчева – архитектура.
Елена Гьорева Русева – строителен инженер – ПГС.
Вергиния Георгиева Якимова – Петрова –
„Геод езия, фотограметрия и картография“.
Стефка Стоянова Стоянова – строителство
и архитектура.
Зоя Пенчева Пенчева – промишлено и гражданско строителство; оценка на недви ж ими
имоти.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – хидромелиоративно строителство.
Любомир Илиев Митриков – строителство
и архитектура.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – промишлено и гражданско строителство.
Росен Руменов Стоянов – финанси; оценител
на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев – машини и съоръжения, дълготрайни и оборотни материални активи.
Владимир Степанович Шимук – конструиране
и производство на радиоапаратури.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуална и индустриална соб-
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ственост и други фактически отношения, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – „Икономика и
управление на транспорта“.
Гергана Димитрова Маркова – биолог, оценка
на търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – публични
финанси“.
Иван Младенов Илиев – технология на минното производство; автоексперт.
Валерий Иванов Обретенов – икономика и
управление на строителството.
Юлиян Янков Пальов – инженер – геодезист.
Оценка на недвижими културни ценности
Арх. Искра Димитрова Пенкова – архитектура
и строителство.
Оценка на машини и съоръжения
Иван Младенов Илиев – технология на минното производство; оценител на недвижими
имоти; оценител на машини и съоръжения;
автоексперт – оценител.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и
трайни съоръжения.
Гергана Димитрова Маркова – биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и
съоръжения, оценка на търговски предприятия
и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – оценка на
недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Спас Георгиев Милчев – оценки на недвижими
имоти, машини и съоръжения, дълготрайни и
оборотни материални активи.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – хидромелиоративно строителство; право, вещно-правни
експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – лицензиран
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на машини
и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Румяна Миткова Стоянова – „Безопасност на
производствата“ (оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания;
безопасност на здраве при работа).
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Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост
Инж. Иван Николов Иванов – Икономика и
управление на патентно-лицензионна дейност
при други фактически отношения.
Лена Георгиева Димитрова – „Хидравлични
машини и съоръжения“.
Антон Борисов Бояджиев – специалност „Право“ и „Българска филология“, удостоверение за
ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Росица Александрова Стоянова – специалност
„Финанси“.
Добри Спасов Пандурски – юрист – Комисия
за защита на личните данни.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните
производства.
Марийка Стефанова Цолачева – магистър
икономист – специалност – интелектуална собственост.
Ваня Димитрова Петрова – икономика и управление на търговията, право – юрист, оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост, търговски предприятия и вземания.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова – ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална собственост.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и
трайни съоръжения.
Оценка на търговски предприятия и вземания
Рум яна Миткова Стоянова – специалност
„Безопасност на производствата“ (оценител на
машини и съоръжения, на търговски предприятия
и вземания; безопасност на здраве при работа).
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
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собственост и други фактически отношения,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и
трайни съоръжения.
Гергана Димитрова Маркова – биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и
съоръжения, оценка на търговски предприятия
и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – оценка на
недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – хидромелиоративно строителство; право, вещно-правни
експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Ван я Димитрова Петрова – икономика и
управление на търговията, МИО, право – юрист,
оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия
и вземания.
Оценка на финансови активи и финансови
институции
Искра Асенова Айвазова – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов – финанси и кредит,
обществени поръчки.
Николай Георгиев Цонев – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и
трайни съоръжения.
Цветанка Йорданова Неделчева – съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, икономика и управление на
селското стопанство.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Донета Божкова Божкова – промишлено
и гражданско строителство; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на въздействието
върху околната среда.
Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Ивайло Петров Стойчев – „Защита на културно-историческото наследство в Република
България“.
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Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Минко Калчев Червенков – „Геодезия, фотограметрия и картография“, кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и
земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова – фотограметрия
и картография, оценител на земеделски земи.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – „Икономика и управление на транспорта“; оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и трайни
съоръжения.
Виолета Божидарова Божкова – оценка на
недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Зоя Димитрова Георгиева – лиценз за оценители на земеделски земи и подобренията върху
тях и съветнически услуги за консултиране в
земеделието на България и Румъния.
Владимир Степанович Шимук – конструиране
и производство на радиоапаратури, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – „Геодезия, фотограметрия и картография“; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Оценка на поземлени имоти в горски територии
Инж. Диана Дойчева Попова – инженер по
горско стопанство, лесоустройствени проекти.
оценки на гори и земи от горския фонд.
Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева – молекулярнобиологични анализи, ДНК експертизи и идентификация
състава на хранителни продукти.
Арх. Владимир Стоилов Копралев – архитектура и градоустройство, инвеститорски контрол,
надзор в проектиране и строителство.
Мария Атанасова Цветкова – съобщителна
техника, патентен специалист – търговски марки
и промишлени образци.
Венелина К ирилова Луканска – социални
дейности.
Бой ко Кос та д и нов Д и м и т ров – спец иа лност – двигатели с вътрешно горене, военно дело,
сигурност и отбрана, превоз на опасни товари
съгласно АДР.
Методи Спасов Манов – специалност – финанси и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, София – специалност – икономика и организация на селското
стопанство.
Петя Васкова Христова, превоз на опасни
товари по шосе и железен път; преподавател по
английски език и литература.

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, София, юрист – Комисия за защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова – специалност – финанси; професионална квалификация
„Правна закрила на индустриалната собственост“, Патентно ведомство на Република България – марки, географски означения и промишлени дизайни.
Иван Василев Иванов – Техникум по електротехника силни токове – специалност „Ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия“.
Антон Борисов Бояджиев – специалност „Право“ и „Българска филология“; удостоверение за
ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“; видеотехнически експертизи;
лицево-идентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев – библиотекознание
и информационни технологии – специалност
„Защита на културно-историческото наследство
в Република България“.
Арх. Лили Славчева Иванова, специалност
„Архитектура“; експертизи с архитектурна проблематика.
Арх. Искра Димитрова Пенкова, специалност
„Архитектура“; експертизи, свързани с паметници
на културата.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
пси хологи я, социа лна педагогика, социа лна
работа с деца и семейства в риск, позитивна
психотерапия.
Румяна Петрова Николова, агроном – растителна защита, съдебно-стокови експертизи.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при
Софийския окръжен съд за 2019 г.
Наташа Иванова Иванова – турски език.
Росен Георгиев Убенов – английски език.
Христиана Александрова Томова – румънски
език.
Аида Самих Худер – арабски език.
Владимир Петков Кобаков – английски, испански, френски език.
Зоя Емилевна Цанкова – руски език.
Магдалина Любомирова Николова – турски
език.
Салах Али Фатах – арабски и кюрдски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – турски език.
Виктория Ангелова Лулчева – гръцки език.
Лилия Людмилова Тасева – немски език.
Владимир Георгиев Панов – арабски език.
Десислава Янушова Желязкова – полски език.
Светослав Маринов Иванов – албански език.
Пролет Калинова Хартунг – немски език.
Светла Петрова Бъчварова – немски език.
Георги Йорданов Рогов – английски език.
Илка Иванова Енчева – сръбски, хърватски,
словенски и македонски език.
Мария Антонова Антонова – арабски език.
1770
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197. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Окръжния съд – Ямбол, и Административния
съд – Ямбол, за 2019 г.
Клас „Криминалистически експертизи“
Митко Йорданов Драганов, образование – вис
ше; специалност – технология на неорганичните
вещес т ва; к ва л ифи к а ц и я – и н ж и нер -х и м и к;
свидетелство за експерт-специалист; 1. К лас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
Петко Колев Петков, образование – висш е;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Филип Томов Стоянов, образование – висш е;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи
на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1.
Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебно
физико-химическа експертиза.
Димитър Илиев Попов, образование – висш е;
специалност – химична технология на дървесината; 1. Клас „Криминалистични експертизи“,
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на
писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“, видове:
7.1. Съдебно химическа експертиза, 7.3. Съдебно
физико-химическа експертиза.
Валентин Димитров Вълканов, образование – висш е; специалност – биология; 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи; 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“, вид: 6.3. Съдебно-микробиологична
експертиза.
Иван Иванов Стоянов, образование – средно
специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.2. Трасологични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Георги Христов Георгиев, образование – вис
ше; специалност – психология; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства;
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5.
Биометрични криминалистични експертизи.
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Ра дом и р Въ л чев Го спод и нов, о бра з ование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
С п ас и м и р Йо рд а нов С п ас ов, о б р а з ов ание – средно специално, специалност – технолог
на химични и синтетични влакна; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства;
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5.
Биометрични криминалистични експертизи; 11.
Клас „Други съдебни експертизи“ – Одорология
(мирисови експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, образование – средно;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Атанас Тодоров Чиликов, образование – вис
ше; 1. К лас „Криминалистични експертизи“,
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на
писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи.
Илиан Иванов Костов, образование – средно;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, вид:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Петър Недков Петров, образование – висш е;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.4. Дактилоскопни експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Кирил Любомиров Попов, образование – вис
ше, медицина, специалност – патологоанатом; 2.
Клас: „Съдебномедицински експертизи“.
Димитрина Стойчева Стойчева-Славова, образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология; 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи“.
Мая Иванова Кичева, образование – висш е,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик-клиничен
химик, диплом кандидат на науките; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
(касаещи 2.3. и 2.4. по-горе).
Димитър Василев Брънков, образование – вис
ше, медицина, специалност – нервни болести,
призната правоспособност по клинична електромиография; 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на
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телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза
по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Светлозар Георгиев Кривошиев, образование – висш е, медицина, специалност вътрешни
болести, професионални заболявания; 2. Клас:
„Съдебномедицински експертизи“.
Борис Петров Шахов, образование – висш е,
специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог,
специализация – микробиология; 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи“, вид: 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека.
Йордан Иванов Стойков, образование – висше,
специалност – медицина, патологична анатомия
с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по
съдебна медицина; 2. Клас „Съдебномедицински
експертизи“.
Атанас Панчев Славов, образование – висш е,
придобита правоспособност – лекар, специалност
нервни болести; 2. Клас: „Съдебномедицински
експертизи“, видове: 2.5. Съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Лариса Владимировна Димитрова, образование – висш е, медицина, специалност – психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Петър Георгиев Цингов, образование – висше,
медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Клинични и експертни области на психиатричната експертиза“; 3.1. Съдебно-психиатрична
експертиза.
Стефка Николова Ковачева, образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Основи на съдебната психиатрия“; 3.1.
Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебно
психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Мария Николова Николова, образование – вис
ше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация; Клас „Съдебно-икономически експертизи“.
Никола Иванов Николов, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Галина Господинова Тенева, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна
професионална квалификация – вещо лице по
специалност съдебни експертизи; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Йорданка Митева Касидова, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна
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професионална квалификация – вещо лице по
специалност съдебни експертизи; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Диан Сухел Кайали, образование – висш е,
степен – магистър, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – счетоводство и контрол,
икономист; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Д и н ь о С т о и ло в С а р а й д а р о в, о б р а з о в а ние – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране
и отчетност на търговията и промишлеността,
икономист-счетоводител.
Димитринка Николова Кабакова, образование – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Илия Крумов Прокопиев, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование – висш е,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Недко Иванов Ангелов, образование – висш е,
специалност – счетоводство и контрол, финанси
и счетоводство, к валификаци я – икономистсчетоводител, специа лизаци я – съветник по
икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни стандарти“.
С т оя н к а Д и м и т рова Б он чева, обра зован ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – „Международни
счетоводни стандарти“.
Николинка Вълкова Русева, образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице,
синдик, оценител на земеделски земи; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Бою Иванов Боев, образование – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация:
икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални
отношения, експерт-счетоводител, професионална
квалификация по международни счетоводни стан-
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дарти; 4. Клас „Съдебно счетоводни експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ангел Георгиев Тепсизов, образование – вис
ше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролна дейност; 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Кета Ангелова Дечева, образование – висш е,
степен – магистър, специалност – стокознание,
квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и
експерт – проверител на измами; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
В а с и л Д и м и т р о в Го с п о д и н о в , о б р а з о вание – висш е, степен – маг ист ър, специа лност – застраховане и социално дело, с професионална квалификация икономист-застраховател.
Десисла ва Н и колова Добрева, образование – висш е, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Све тла на Н и колова Д и м и т рова, образо вание – висш е, степен – бакалавър, специалност – счетоводст во и кон т рол, к ва лификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Огнян Николов Бюлбюлев, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт
по банки и банково дело съдебно-счетоводни и
финасово-ценови експертизи и експерт – оценител
на машини, съоръжения, активи, земеделски земи;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Атанас Стоянов Костов, гр. Елхово, образование – средно специално, техникум по икономика,
специалност – икономика, квалификация – икономист-счетоводител; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Гроздю Константинов Гроздев, образование – висше, специалност – икономика на транспор та, к ва л ифи к а ц и я – и коном ис т; 4. К лас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ели Йорданова Василева, образование – вис
ше, специалност – публични финанси и икономика и управление на селското стопанство,
професионална квалификация – магистър по
икономика, международни счетоводни стандарти,
специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

процеси; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Десислава Иванова Паскалева, образование – висш е, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, трудов стаж – 7 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
К атя Колева Пенева, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов
стаж – 37 г., специализация – ИУ на селищните
системи; лиценз за оценка на машини и съоръжения; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мария Косева Баева, образование – висш е,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика,
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Цветан Иванов Атанасов, образование – вис
ше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ваня Радева Цачева, образование – висш е,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности
и счетоводство на предприятието/икономистсчетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител
на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи, вид 4.3.
Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас „Други
съдебни експертизи“ – социално-икономически
експертизи.
Димит рина Тодорова Пет рова, образование – висш е, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – икономист – бизнес организатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по
специалност съдебно-счетоводни експертизи и
квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо
лице; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Вакова Христова, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика; 4. К лас „Съдебно-икономически
експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Динков Желязков, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за оценителска правоспособност
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за оценка на търговски предприятия и за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения; 4.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър
по икономика; радиоинженер и философски
проблеми на естествознанието; 4. Клас „Съдебно – икономически експертизи, вид 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Йонка Иванова Христова, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
свидетелство за следдипломна квалификация по
специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, образование – висш е, образователно-квалификационна
степен – магистър специалност – международен
туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, сертификат за квалификация експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи; 4.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пейчо Герганов Петков, образование – висше,
специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността – химия и металургия;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
М а рг а ри т а М и т ков а Попов а , о б р а з ов ание – висш е, образователно-к ва лификационна степен – магистър, специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по
икономика; 4. К лас „Съдебно-икономически
експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Те одора Ге орг иева С т оя нова , о бра з ование – висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник,
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трудов стаж – 17 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Борис Атанасов Борисов, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза.
Нели Петкова Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност – финанси; трудов стаж – 5 г., 4 м.; месторабота – ЕТ
„Бизнес консулт-Нели Вълчева“ – управител;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Добрин Тодоров Василев – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол; трудов стаж – 5 г.; месторабота – Счетоводна къща
Фини & Добрин Василев – счетоводител; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза.
Пепа Георгиева Пашова – образование – вис
ше, специалност – икономист по строителството,
втора специалност – съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж – 33 г.; месторабота – „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ – АД – водещ одитор
в регионален отдел „Контрол и одит“; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
М и х а и л В ас и лев М и х а й лов – о б р а з ов ание – висш е, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – специализация на финансови ревизори; трудов стаж – 40 г.,
като вещо лице 21 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
То ш к а В а с и л е в а Ге о р г и е в а – о б р а з о в ание – висш е специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – Организация и методология на счетоводната отчетност
в промишлеността; трудов стаж – 7 г.; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елисавета Асенова Стойкова – образование – висш е, специалност – стопанско управление, допълнителна квалификация – инж. Горско
стопанство; трудов стаж – 14 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Никол ина Ней чева Ма нолова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация „Оценка
на недвижими имоти“; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“.
Станка Панайотова Дженева-Динева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квали-
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фикация – строителен техник; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Фи данка Георгиева Д женкова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Марлена Серафимова Серафимова, образование – висш е, специалност – транспортно
строителство – пътно строителство, строителен
инженер по транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Атанаска Димитрова Димитрова, образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография,
строителен техник по геодезия, фотограметрия
и земеустройство.
Димитър Борисов Стоянов, образование – вис
ше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка
на машини и съоръжения.
Димитър Иванов Андреев, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Жанка Димова Михайлова-Колева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Милчо Гочев Димитров, образование – средно
специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена
обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Атанас Иванов Димов, образование – висш е,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен
техник; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство,
квалификация – инженер земеустроител, оценка
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
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картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Станчо Колев Станчев, образование – висш е,
специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, образование – вис
ше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Стоян Илиев Банев, образование – висш е,
степен – магистър, специалност – технология
на машиностроенето и металорежещи машини,
квалификация – машинен инженер, оценка на
машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Илиев Банев, образование – висш е,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование – висш е,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Марийка Лазарова Воденичарова, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – архитектурен техник.
С ви лена Ге орг иева Кех а йова , о бра зование – висш е, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и
автоматика, диплома за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист – счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и
съоръжения.
С т ой ко Хрис т ов Пех л и ва нов, обра зо вание – висш е, степен – магист ър, специа лност – машиностроене, квалификация – машинен
инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Севдалин Димитров Дяков, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер,
автоексперт; 5. Клас „Съдебни инженерно-техни-
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чески експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Дикран Бохос Бохосян, образование – висш е,
степен – магистър, специалност – транспортна
техника и технологии, квалификация – машинен
инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Пейо Генчев Даскалов, образование – полувис
ше; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Деян Йорданов Атанасов, образование – вис
ше, степен магистър, специалност – транспорт и
енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, автоекспертоценител, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Иво Иванов Узунов, образование – висш е,
специалност – изчислителна техника, спец. ПС,
квалификация – инженер по радиоелектроника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-теническа
експертиза.
Михаил Колев Михайлов, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, оценка на
машини и съоръжения.
Евгения Георгиева Динева, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, оценител на
земеделски земи.
Константин Михайлович Якубович, образование – висш е, специалност – архитектура; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Павлина Костова Колева, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Димитър Славов Керемидчиев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Николай Колев Делев, образование – висш е,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка
на гори и земи в горския фонд, регистриран в
публичния регистър, за упражняване на частна
лесовъдска практика; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Николай Христов Христов, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – ма-
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гистър, специалност – топло-, газоснабдяване и
вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини
и съоръжения и автоексперт; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Йорда н Пару шев Господ и нов, обра зование – висш е, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер земеустроител, трудов
стаж – 33 г., удостоверение за следдипломна
квалификация – опресняване по специалността
ТБТ, ХТ и ППО; Управление и икономически
проблеми на качеството на строителството; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза и 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Йордан Георгиев Събев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Пламен Илиев Василев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Ге орг и Го спод и нов Ге орг иев, о бра з ование – висш е, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер
по геодези я, фотограметри я и картографи я,
вписан в регистъра на лицата, правоспособни да
извършват дейности по кадастъра; Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза и
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Петрова Шуманова, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Игнев, образование – висше,
специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза и
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
И вел и н Краси м и ров Кр ъс т ев, образование – висш е, образователно-квалификационна
степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника,
професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС, кат. „С“
и „Т“; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника,
професионална квалификация – магистър по
икономика; радиоинженер и философски про-
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блеми на естествознанието; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Бойчо Гочев Узунов, образование – висш е,
специалност – автоматизация на производството,
удостоверение за повишаване на квалификацията
по противопожарна техника и безопасност; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Милка Иванова Стаматова, образование – вис
ше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за
оценител на земеделски земи, лиценз за оценки
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Ренета Тодорова Реванска, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси,
квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Кольо Георгиев Гяуров, образование – висш е,
специалност – пожарна и аварийна безопасност,
квалификация – инженер по пожарна и аварийна
безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Живко Възкресенов Бянов, образование – вис
ше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Тенев, образование – висш е,
специалност – транспортна техника и технологии; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Стоян Колев Тенев, образование – висш е,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Благой Митев Димитров, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас „Съдебни
инженерни-технически експертизи“, вид: 5.6.
Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Стоянов, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Кольо Димитров Петров, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
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Анатоли Николаев Василев, образование – вис
ше, специалност – защита при аварии и бедствия;
защита на националната сигурност; 5. К лас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Нелиян Николаев Цонев, образование – висше,
специалност – електроника и автоматика; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Пламен Иванов Сулаков, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Николай Христов Георгиев, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна- пожаротехническа
експертиза.
Веселин Георгиев Атанасов, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Иван Георгиев Динев, образование – висш е,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Янко Боянов Боянов, образование – висш е,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
В ен ц ис л а в П а нев Д и м и т р ов, о б р а з ов ание – висш е, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална
квалификация – машинен инженер-мениджър; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза; 5.5. Съдебно строително-техническа
експертиза.
Атанас Петров Атанасов – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене;
с квалификация – инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ; втора специалност – Инструктор за обучение на водачи на МПС – категория
„С“; трудов стаж – 7 г.; месторабота – „Драйвкар“ – ЕООД – управител; 5. К лас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Мари я Дими т рова Златева – образование – висш е; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; сертификат за оценителска правоспособност рег.
№ 100100388/2009 г. за оценка на недвижими
имоти, издаден от КНОБ; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Д и м и т ър И в а нов Б ъч в а р ов – о б р а з ов ание – висше, специалност – офицер от РТВ – военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника;
трудов стаж – 14 г.; 5. Клас „Съдебни инженер-
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но-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Петьо Благоев Гицов – образование – висш е,
специалност – строителство на жп линии, пътища
и мостове; трудов стаж – 22 г.; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Калоян Христов Куцаров – висш е, специалност – АСУ – експерт и ремонт на АСУ за
ПВО във факултет на ПВО и КИС; с квалификация – компютърни системи и технологии;
трудов стаж 11 г.; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Георги Христов Карамарков – висш е, специалност – съдебни инжинерно-технически експертизи и техническа безопасност; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Иван Тотев Иванов, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зоо
инженер.
Митко Тодоров Петев образование – вис
ше специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Елена Димитрова Гинева, образование – вис
ше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Елена Колева Николова, образование – висше,
специалност – зоотехник, квалификация – зоо
инженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Георги Янков Стойчев – образование – вис
ше – Зоотехника и ветеринарна медицина, специалност – зооинженерство; трудов стаж – 20 г.;
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“, вид:
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Диана Иванова Иванова – образование – вис
ше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите; втора специалност – маркетинг,
мениджмънт; трудов стаж – 17 г.; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“; 7.1.
Съдебно-химическа експертиза.
Мая Иванова Кичева – образование – висш е,
Биологическия факултет; специалност – молекулярна и функционална биология, месторабота – Проген ООД – София; заемана длъжност – управител и експерт; трудов стаж – 24 г.;
трудов стаж като вещо лице – 10 г.; 7. К лас
„Експертизи на материали, вещества и изделия“;
7.1. Съдебно-химическа експертиза (определяне и
количествен анализ на наркотични и упойващи
вещества, алкохол и др. в биологични проби и
обекти).
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
оценка на недвижими имот; 8. Клас „Съдебни
селскостопански експертизи“, вид: 8.2. Съдебноагротехническа експертиза.
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Клас „Оценителни експертизи“
Мари я Дими т рова Златева – образование – висш е; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; сертификат за оценителска правоспособност рег.
№ 810100028/2010 г. за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения, издаден от КНОБ;
месторабота – ОСЗ „Тунджа“ – Ямбол – старши
експерт; 10. Клас „Оценителни експертизи“.
Клас „Други съдебни експертизи“
Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно
специално, техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.
Елена Николова Георгиева, образование – вис
ше, специалност – предучилищна педагогика,
квалификация – детски учител.
Елена Мирчева Даскалова, образование – вис
ше, фармацевт, специалност – организация и
икономика на аптечното дело.
Ваня Радева Цачева, образование – висш е,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и
счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и
социални проблеми и експерт-оценител на ДМА
в медицинските учреждения; 11. Клас „Други
съдебни експертизи“ – социално-икономически
експертизи.
Ангел Димитров Янчев, образование – средно
професионално – техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара за занаят – бижутерство.
Мая Иванова Кичева; 11. Клас „Други съдебни
експертизи“; 11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и
пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генно-модефицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; 11.3.
експертиза по писмени данни, касаещи 11.1. и 11.2.
На деж да Иванова Дими т рова, образование – висш е, образователно-квалификационна
с т епен – ма г ис т ър, спец иа л нос т – соц иа л н и
дейности, магистърска програма – управление
на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация;
11. Клас „Други съдебни експертизи“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и
Административния съд – Ямбол, за 2019 г.
Десислава Янушова Желязкова – сертификат
за владеене на полски език – С1 съгласно Общата
европейска езикова рамка.
Бадри Али Шихо – роден в Аврин – Сирия,
свидетелство за завършено гимназиално образование, хуманитарен профил, преводи от арабски
и кюрдски език.
Милка Янева Шигулова – сертификат за владеене на турски език – С1 и С2 съгласно Общата
европейска езикова рамка.
1863
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2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-11 от
6.03.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-40 от 21.08.2017 г. (ДВ, бр. 68 от 2017 г.) за
обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км 359+068 до км 360+950;
участък от км 361+200 до км 361+540; участък от
км 361+847 до км 365+500 (с изключение на пътна
връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); сегментна стена при съ
оръжение на км 365+400 – устой страна Кулата;
реконструкция на общински път BLG 2068 при
км 361+801; преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616, подобект:
изменение на техническия проект за укрепителни
стени в участък от км 361+847 до км 365+500,
при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1821
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
§ 52, ал. 1 от ПЗРЗИД на ЗУТ, чл. 154, ал. 5 и
6 във връзка с ал. 2, т. 5 от ЗУТ е издал на Община Видин Заповед № РС-9 от 1.03.2019 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РзС-4 от
21.03.2014 г. за обект: „Пречиствателна станция
за отпадъчни води (ПСОВ)“ – Видин, за подобект
№ 26 „Метантанк“ (ДВ, бр. 28 от 2014 г.). На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1745
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, София, Разрешение за строеж № РС-14
от 14.03.2019 г. за обект: „Разширение на газо
преносната мрежа в участъка от българо-турската
граница до компресорна станция „Странджа“,
етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция (ГИС)
„Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“, на територията на
землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа,
община Болярово, област Ямбол, при условията
на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
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в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1923
50. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190022-0910000161/8.03.2019 г. възлага на Огнян Христов
Мишев, София, ж.к. Гео Милев 106, вх. Б, ет. 1,
ап. 19, следните недвижими имоти: поземлен имот
№ 162030, ЕК АТТЕ 81760, намиращ се в землището на с. Чурек, община Елин Пелин, област
София, местност Стръмнината, начин на трайно
ползване: пасище, мера, девета категория, с площ
по скица 13 827 кв. м, при съседи по скица: имоти
с № 162006 – пасище, мера, № 000156 – полски
път на Община Елин Пелин, № 162002 – пасище,
мера, № 162021 – пасище, мера, № 000160 – полски път, и № 162020 – полски път на Община
Елин Пелин. Имотът е образуван от поземлени
имоти с № 162005, 162013, 162016, 162019, 162012,
162014, 162017, 162003, 162004, 162015 и 162018
и поземлен имот с № 162007, ЕК АТТЕ 81760,
намиращ се в землището на с. Чурек, община
Елин Пелин, област София, местност Стръмнината, начин на трайно ползване: пасище, мера,
девета категория, с площ по скица 489 кв. м,
при съседи: имоти с № 162008 – пасище, мера,
№ 000158 – полски път на Община Елин Пелин,
№ 162006 – пасище, мера, и № 162020 – полски
път на Община Елин Пелин.
1778
9. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
специалност „Икономика и управление“ – един
към катедра „Правни и хуманитарни науки“ – СФ;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Електрически мрежи и системи“ – един към катедра
„Електроенергетика“ – ЕФ; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един към катедра „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСТ; доценти
по: професионално направление 1.2. Педагогика,
специалност „Теория на възпитанието и спортната
тренировка“ – един към секция „Индивидуални
спортове и спортни игри“ – ДФВС; професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
специалност „Икономика и управление“ – един
към катедра „Правни и хуманитарни науки“ – СФ;
професионално направление 4.5. Математика,
специалност „Диференциални уравнения“ – един
към катедра „Математически анализ и диференциални уравнения“ – ФПМИ; професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Теоретична механика“ – един към катедра
„Механика“ – ФТ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически апарати“ – един
към катедра „Елект рическ и апарати“ – ЕФ;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Автоматизация на производството“ – един към
катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронни преобразуватели“ – един
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към катедра „Силова електроника“ – ФЕТТ; професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Технология на
електронното производство“ – един към катедра
„Технологии и мениджмънт на комуникационни
системи“ – ФТК; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност
„Автомобили, трактори и кари“ – един към катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ – ФТ; главни асистенти по: професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Комуникационни мрежи
и системи“ – един към катедра „Комуникационни мрежи“ – ФТК; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Технология на електронното производство“ – един към катедра „Технологии и мениджмънт на комуникационни системи“ – ФТК;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Теоретични
основи на комуникационната техника“ (владеене
на немски език) – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Телевизионна
и видеотехника“ – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; професионално направление 5.13. Общо инженерство,
специалност „Инженерна химия“ – един към
катедра „Химия“ – ФЕТТ, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Техническия университет – София – във факултетните канцеларии на:
СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04; ЕФ – каб. 12222,
тел. 965 23 70; ФКСТ – каб. 1443а, тел. 965 25 13;
ДФВС – каб. 304, тел. 965 23 00; ФПМИ – каб.
2228а, тел. 965 33 79; ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62;
ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; ФЕТТ – каб. 1332а,
тел. 965 22 20; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72.
1767
658. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията“ (Общи и специални сестрински
грижи) – един; научна специалност „Управление
на здравните грижи“ – двама, всички към катедра
„Сестрински грижи“ на Факултета по обществено
здраве със срок 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“,
бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел.
(032) 602-403.
1728
620. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за академични длъжности доценти по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ към катедра „Анатомия,
хистология и ембриология“ – двама – едната
академична длъжност е за нуждите на преподаването на английски език, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ректората, Научен
отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив,
тел. (032)602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
1749
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359. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2018/2019 г. в професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия по следните научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

Задочна
форма

1.

Строителни материали и изделия и
технология на производството им

1

2.

Строителни конструкции

1

3.

Строителна механика, съпротивление на материалите

1

4.

Земна основа, фундиране и подземно
строителство

1

5.

Технология и механизация на строителното производство

1

6.

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни
пътища и съоръжения (Мостове)

1

7.

Организация и управление на строителното производство

1

8.

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

1

9.

Теория и история на архитектурата

1

Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“, във
ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска № 175, тел.:
8029160, 8029190.
1819
205. – Националният археологически институт
с музей към БАН – София, обявява конкурси за
главен асистент по направление 2.2. История и
археология за нуждите на: Секция за тракийска
археология, профил „Тракийската култура през
Късната желязна епоха“ – един; отдел „Експозиции“, профил „Бронзова и Ранна желязна
епохи“ – един; Филиал Велико Търново, профил
„Материална култура на Средновековна България VІІ – ХІV в.“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Съборна № 2, тел.
02/988-24-06.
1727
2. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – ПУР като част
от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект:
„Неотложно възстановителни работи на улици
и отводнителни канавки от о.т. 4 до о.т. 17, от
о.т. 100 до о.т. 19 и поясни канали от о.т. 1+50
до о.т. 100“, намиращ се в с. Въглен, община
Аксаково, област Варна. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемен ден на техническата служба е
всеки вторник от 9 до 12 и от 13 до 16 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
1797
2. – Община Брезник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление вх. № 7000-88 от
22.02.2019 г. от „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД – конце сионер на о снова н ие Решен ие № 637 о т
21.08.2015 г. на Министерския съвет, за приемане
и одобряване на изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе и
сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ
06286.49.84 по КККР на гр. Брезник до УПИ II72,30, кв. 129 по ПУП на гр. Брезник. Трасето на
водопроводното съоръжение – подаващ напорен
тръбопровод ∅ 225 мм, HDPE, PN16 започва
от ПИ 06286.49.70, представляващ земеделска
земя, и преминава през ПИ № 06286.49.66, ПИ
№ 39.21 и ПИ № 38.59 – селскостопански пътища; ПИ № 06286.38.30 и ПИ № 38.55 – ниви;
ПИ № 06286.38.60 – селскостопански път; ПИ
№ 06286.37.28 – нива; ПИ № 06286.501.1825 – вод
н о т е ч е н и е; П И № 0 62 8 6 . 5 01.16 39 – у р б а н изи ра на т ери т ори я, оз е ленена п лощ; П И
№ 06286.501.1650 и ПИ № 501.1655 – второстепенни улици; ПИ № 06286.501.1844 – път от репуб
ликанската пътна мрежа; ПИ № 06286.501.1656
и П И № 5 01.16 51 – в т о р о с т е п е н н и у л и ц и ;
ПИ № 06286.59.25, ПИ № 59.14, ПИ № 71.29,
ПИ № 73.32, ПИ № 73.33, ПИ № 102.3 и ПИ
№ 73.34 – селскостопански пътища, по КККР на
гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72,30, кв. 129
по ПУП на гр. Брезник. За ПИ № 06286.73.34
има учреден сервитут на захранващ ел. кабел
20 kV. Ширината на сервитута за поземлените
имоти, земеделска територия, е 0,85 м и в уличната мрежа на урбанизираната територия е 4 м.
Изработеният проект на ПУП – ПП се намира
в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник
и може да бъде прегледан всеки присъствен
ден. Заинтересуваните страни в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Брезник, на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ.
1761
8. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на водопровод (сградно отклонение за
сурова вода) от магистрален довеждащ водопровод от ВС „Софията“, „Барата“ от землището на
с. Баничан, община Гоце Делчев, за „Водоналивно
предприятие „Пирин спринг“ – АД, изградено
в имоти 026110 и 000082, местност Марена,
от землището на село Баничан, община Гоце
Делчев, преминаващо през имоти: ПИ № 0.189,
местност Плевните, землище на с. Баничан,
община Гоце Дел чев; улици с осови точк и
146-104-103-116-117-118-119-112-121-1-89-88-87-8685-83-82-81-17-16-14-13-12-2 по плана на с. Баничан, община Гоце Делчев; ПИ № 0.96, местност
Ръльовица, землище на с. Баничан, община
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Гоце Делчев; ПИ № 0.85, местност Сливата, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев; път
II-19 „Симитли – Разлог – Гоце Делчев – ГКПП
„Илинден“. Проектната документация се намира
в общинската администрация, гр. Гоце Делчев,
стая 104. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
1798
4. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) през ПИ 72624.621.63 за обект: Външно кабелно електрозахранване НН 1 kV от БКТП
„Монев“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и ново
ТЕПО за сграда в ПИ 72624.443.41 – урбанизирана
територия в землището на гр. Добрич. Проектът
е изложен в Центъра за услуги и информация на
Община Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1760
56. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава,
че е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (П У П – ПП) за ел.
схема и ел. схема за захранване на селскостопанска сграда в ПИ 30137.46.64 – кабел НН
за ГРТ – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструкту ра извън у рбанизираната територия на с. Загориче, община
Каолиново, област Шумен. Проектът се намира в стая № 20 на общинската администрация – Каолиново, и може да бъде прегледан в
работни дни от 9 до 12 ч. от заинтересованите.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта по чл. 131
от ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1677
6. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
план за застрояване (ИПУП – ПРЗ) в обхвата на
УПИ VІІ – „комплексно индивидуално жилищно
строителство“, УПИ ІХ – „комплексно индивидуално жилищно строителство“, в кв. 247А и УПИ
Х І V – „комплексно индивид уа лно ж илищно
строителство“, в кв. 247 по действащия план за
регулация за кв. 247 в гр. Кюстендил, одобрен
със Заповед № 74 от 18.01.1990 г. С проекта се
образуват следните урегулирани поземлени имоти: VІІ – „комплексно индивидуално жилищно
строителство“, ІХ-2163, ХХХV-2167 в кв. 247А,
Х І V – „комплексно индивид уа лно ж илищно
строителство“, и ХХ – „обществено обслужване“,
в кв. 247. Проектът е изложен за разглеждане в
Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19. На осно-
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вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ИПУП – ПРЗ до общинската администрация.
1720
2. – Община Лозница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Газопроводно отклонение
„Търговище“ – DN250, РN 5.4 МРа“ на територията на област Разград, община Лозница, и
област Търговище, община Търговище. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Лозница, ул. Васил Левски № 6. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения по проекта до Община Лозница в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1705
2. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „В и К схема за поземлен
имот с идентификатор 02155.1.36 по КККР на с.
Багрянка, община Момчилград, област Кърджали“, с възложител Гюлезар Мюмюн Хайрула.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1683
111. – Община Омуртаг на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 428 от 29.11.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен п ла н за обек т: „Реконс т ру к ц и я на
довеждащ водопровод на с. Могилец, община
Омуртаг“. Трасето на водопровода преминава
през ПИ № 07243.53.8, държавна частна собственост с трайно предназначение на територията:
горска, и начин на трайно ползване – друг вид
дървопроизводителна гора, в землището на
с. Българаново; ПИ № 48790.60.80, държавна
частна собственост с трайно предназначение
на територи ята: горска, и начин на трайно
ползване – друг вид дървопроизводителна гора,
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.60.50,
общинска собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.60.1, частна собственост с трайно
предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.60.2, частна собственост с трайно
предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.60.3, частна собственост с трайно
предназначение на територията: горска, и начин
на трайно ползване – друг вид дървопроизво-
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дителна гора, в землището на с. Могилец; ПИ
№ 48790.60.162, общинска публична собственост
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване друг вид
земеделска земя, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.18.5, частна собственост с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.18.8, общинска
публична собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – селскостопански, горски, ведомствен
път, в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.18.7,
частна собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.10.28, частна собственост с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Могилец; ПИ № 48790.19.4, общинска публична собственост с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно ползване селскостопански, горски, ведомствен път, в
землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.9901,
общинска публична собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и
начин на трайно ползване – улица в с. Могилец;
ПИ № 48790.10.29, частна собственост с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Могилец; ПИ № 48790.10.33, частна собственост с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.19.2,
частна собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.19.3, частна собственост с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Могилец; ПИ № 48790.19.5, частна собственост с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.242,
частна собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Могилец; ПИ
№ 48790.10.215, общинска собственост с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището на
с. Могилец; ПИ № 48790.10.206, частна собственост с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.205,
частна собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.10.210, общинска собственост с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.201,
общинска собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Могилец;
48790.10.211, частна собственост с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
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на трайно ползване – нива, в землището на
с. Могилец; 48790.10.212, частна собственост с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.214,
общинска собственост с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Могилец;
ПИ № 48790.20.2, частна собственост с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Могилец; ПИ № 48790.20.165, държавна
собственост с трайно предназначение на територията: територия, заета от вода и водни обекти,
и начин на трайно ползване – водностопанско,
хидромелиоративно съоръжение в землището на
с. Могилец. Трасето на водопровода е с обща
дължина 1653,82 м и сервитут с ширина 3 м от
двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Заинтересованите могат да се запознаят
с проекта, изложен за проучване в сградата на
общинската администрация – Омуртаг, ет. 2,
стая № 17. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
1671
47. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план за път за промишлена зона гр. Симитли.
Проектът е на разположение в техническия
отдел в сградата на ОбА – Симитли. Засегнати от контура на пътя имоти в землището
на гр. Симитли са: имот № 000213 с начин
на трайно ползване (НТП) – полски път, общинска публична собственост, засегната площ
44 кв. м; имот 000221 с НТП – полски път, общинска публична собственост, засегната площ
1458 кв. м; имот № 161001 – с НТП – изоста вена
орна земя покрай жп линии, канали в м. Равнако – собственост на наследници на Георги
Симеонов Ефремов, засегната площ 45 кв. м;
и мо т № 1610 0 4 – с Н Т П – изо с т а вена орна
земя в м. Равнако, собственост на „Агро – Бел
2001“ – ООД, засегната площ 97 кв. м; имот
№ 161005 – с НТП – изоставена орна земя в м.
Равнако, собственост на наследници на Лазар
Кръстев Гоцев, засегната площ 2 кв. м; имот
№ 161006 – с НТП – изоставена орна земя в м.
Равнако, собственост на наследници на Илия Богданов Димитров, засегната площ 83 кв. м; имот
№ 161007 – с НТП – изоставена орна земя покрай
жп линии, канали в м. Равнако, собственост на
наследници на Лазар Иванов Кльонков, засегната
площ 57 кв. м; имот № 209014 – с НТП – складов терен, нива в м. Герено, собственост на ЕТ
„Гиздова – Сорели“, Румен Несторов Милчов,
засегната площ 200 кв. м; имот № 209016 – с
НТП – нива в м. Герено, собственост на наследници на Георги Стойчев Ковачев, засегната
площ 251 кв. м; имот № 209017 – с НТП – нива
в м. Герено, собственост на наследници на
С т ефа н И ва нов Д и м и т ров, засег ната п лощ
212 кв. м; имот № 209018 – с НТП – нива в м.
Герено, собственост на наследници на Георги
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Йосифов Златков, засегната площ 158 кв. м;
имот № 209025 – с НТП – нива в м. Герено,
собственост на Светла Йорданова Тодорова,
засегната площ 277 кв. м; имот № 209026 – с
НТП – нива в м. Герено, собственост на насл.
на Тодор Цветанов Духарски, засегната площ
8 кв. м; имот № 209027 – с НТП – нива в м.
Герено, собственост на Ангел Стоянов Айков,
засегната площ 120 кв. м; имот № 209037 – с
НТП – нива в м. Герено, собственост на Бисер
Здравков Червенков, наследници на Илия Стоицов Червенков, засегната площ 65 кв. м; имот
№ 209040 – с НТП – ливада, овощна градина в
м. Герено, собственост на Георги Стоицов Христов и Василка Георгиева Кабаджова, засегната
площ 7 кв. м. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Симитли.
1799
7. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасета на водопровод и ел. кабел от регулационните граници на с. Глушник, за захранване на ПИ 002154, местност Средната пътека,
землище с. Глушник, община Сливен, отреден
„За винарска изба“, и засягащи ПИ 002164, собственост на юридическо лице, в същото землище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
1750
2. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места – фаза окончателен проект, за обект „Газопроводно отклонение „Търговище“ – DN 250,
PN 5,4 MPa“, включващ парцеларни планове за
трасето на газопровода, неговите технологични
съоръжения и елементите на обслужващата
техническа инфраструктура през землищата на
с. Миладиновци, с. Голямо Соколово, с. Ралица,
с. Давидово и гр. Търговище на територията
на община Търговище. Информация по проекта е поместена на интернет страницата на
общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска
администрация/обяви и съобщения/устройство
на територията/ОБ-ТСУ-21/01.03.2019 г. Проектната документация е изложена за разглеждане
в Община Търговище, стая № 14. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1639
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4. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по
чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 22, взето с протокол № 9 от 28.02.2019 г. от ЕСУТ при Община
Хисаря, е допуснат проект за ПУП – парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел 20 kV
за об ек т „ Дес т и лери я за е т ери ч номас лен и
к улт у ри и обществено обсл у ж ване“ в У ПИ
299009 за производствена и складова дейност
(дестилерия за етеричномаслени култ у ри) и
общест венообсл у ж ващи дейност и, мест ност
Кошовица, землище с. Старосел, ЕК АТТЕ 69016,
община Хисаря, област Пловдив, преминаващ
през поземлени имоти: 000728, местен път на
Община Хисаря, 001112, полски път на Община
Хисаря, 000748, републикански път III-6061, по
пунктири в черно за трасето и пунктири в синьо и фон в сиво за сервитута на приложения
проект. Преписката се намира в сградата на
общинската администрация – гр. Хисаря, ет. 2,
отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа всеки
присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Хисаря.
1755

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Симеон
Иванов Даскалов като инвеститор на жилищна
сграда, намираща се в кв. Драгалевци, УПИ
V I-1544, кв. 118, местност Драгалевци – Разширение – Север, и управител на дружествата
„Прима СД“ – ЕООД, и „Ориел“ – ЕООД, чрез
пълномощника адв. Жерков против Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване
конфликт на интереси, приета с Постановление
№ 209 от 26.09.2018 г. на Министерския съвет
(ДВ, бр. 81 от 2.10.2018 г.), по което е образувано адм.д. № 422/2019 г. по описа на Върховния
административен съд.
1667
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас,
срещу Наредба № 18 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Несебър, приета окончателно с Решение № 685
на Общинския съвет – гр. Несебър, по протокол
№ 20 от 12.08.2009 г. По оспорването е образувано
адм. дело № 425/2019 г., насрочено за 11.04.2019 г.
от 10,20 ч.
1726
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник-прокурор на окръжна прокуратура на разпоредбата на
чл. 17, ал. 1 в частта относно „...заемат до 2 % от
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имотите с площ до 30 000 кв. м и 1 % от имотите
с площ над 30 000 кв. м“; чл. 19, ал. 1; чл. 51,
ал. 3 в частта относно „...или упълномощено от
него лице“; чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Чупрене, приета с Решение
№ 48, т. 2, взето с протокол № 7 от 31.03.2008 г.
на Общинския съвет – с. Чупрене, както и алтернативно против цялата цитирана наредба, по
което е образувано адм. д. № 62/2019 г. по описа
на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 14.05.2019 г. от 10 ч.
1764
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, с което е
протестирана разпоредбата на чл. 49, ал. 3 в
частта относно „…или упълномощено от него
лице…“ и на чл. 50, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба
№ 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Роман, по което
е образувано адм. дело № 130/2019 г. по описа
на АдмС – Враца, насрочено за 14.05.2019 г. от
10,30 ч.
1707
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което е протестирана
разпоредбата на чл. 41, ал. 1, т. 3 и чл. 14 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Мездра, по
което е образувано адм. д. № 172/2019 г. по описа на АдмС – Враца, насрочено за 14.05.2019 г.
от 10,30 ч.
1787
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от областния управител
на област Добрич срещу Решение № 45-9 по
протокол № 45 от заседание на Общинския
съвет – гр. Добр ич, проведено на 29.01.2019 г.
По жалбата е образувано адм. д. № 172/2019 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 23.04.2019 г. от 13,15 ч.
1785
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от областния управител на
област Добрич срещу Решение № 516 по протокол
№ 35 от заседание на Общинския съвет – гр. Балчик, проведено на 21.02.2019 г. По жалбата е
образувано адм. д. № 180/2019 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
23.04.2019 г. от 13,15 ч.
1786
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
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под наем и разпореждане с общински жилища,
приета с Решение № 179 по протокол № 46 от
29.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Каварна,
в частта на чл. 7, ал. 4, чл. 14, ал. 3, чл. 30,
ал. 2, чл. 33, ал. 2, чл. 37, ал. 4 и чл. 45, ал. 5
от наредбата, по който протест е образувано
адм. дело № 173/2019 г. по описа на А дмин ис т рат и вн и я с ъ д – До б ри ч , н ас р очено з а
разглеждане в открито съдебно заседание на
9.05.2019 г. от 13,15 ч.
1763
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан
Георгиев Янев, подаден против разпоредбите на
чл. 28, ал. 1 и 3, чл. 29, ал. 4 в частта относно „…
застрашени са от самосрутване“ и чл. 44, ал. 5 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди и за настаняване под наем в
жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49 от 31.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик. По протеста е образувано
адм. дело № 217 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2019 г.
1710
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди на граждани, настаняването
им под наем в общински жилища по чл. 43 и 45
от ЗОС и разпореждането с общински жилищни
имоти, приета с Решение № 442 от 29.11.2012 г.
на Общинския съвет – Велинград, по отношение
на чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 в частта „за което
гражданите заплащат режийни разноски в размер
на 0,5 % от стойността на имота…“. По протеста
е образувано адм. д. № 184 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.
1782
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова,
подаден против чл. 9, ал. 3, чл. 28 и чл. 41, ал. 5
от Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем
и разпореждане с общински жилища, приета с
Решение № 159 от 10.05.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Панагюрище, взето с протокол № 19.
По протеста е образувано адм.д. № 192 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.,
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 20.03.2019 г.
от 10,30 ч.
1864
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 17, ал. 1, чл. 51, ал. 3 и чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Червен бряг
с искане за отмяна като незаконосъобразни, тъй
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като са приети в несъответствие с материалния
закон и целта на закона, по който е образувано
адм. д. № 214 по описа за 2019 г. на Административния съд – Плевен.
1783
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 16,
ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 50, ал. 3, чл. 51, ал. 2, т. 2
и 3 от Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Долна
Митрополия с искане за отмяна като незаконосъобразни, тъй като са приети в несъответствие
с материалния закон и целта на закона, по който
е образувано адм. д. № 215 по описа за 2019 г. на
Административния съд – Плевен.
1784
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 36,
ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 23 за изграждане и
опазване на зелената система на територията
на община Плевен, приета с Решение № 597 от
25.06.2009 г. по протокол № 26 от 25.06.2009 г. на
Общинския съвет – Плевен, изменена с Решение
№ 1282 от 27.11.2014 г. и с Решение № 396 от
24.11.2016 г. на ОС – Плевен, по който е образувано
адм. дело № 198 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2019 г.
1709
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че от Окръжна прокуратура – Пловдив, е постъпил протест против Наредбата за развитие, поддържане и опазване на
зелената система на Община Пловдив, приета с
Решение № 225 на Общинския съвет – гр. Пловдив, взето с Протокол № 11 от заседание на общинския съвет, проведено на 11.06.2009 г., изм.
и доп. с Решение № 501, взето с протокол № 22
от заседание на общинския съвет, проведено на
20.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 129, взето с
протокол № 7 от заседание на общинския съвет,
проведено на 24.04.2014 г., изм. и доп. с Решение
№ 196, взето с протокол № 11 от заседание на
общинския съвет, проведено на 4.06.2015 г., по
който е образувано адм. дело № 539/2019 г. по
описа на Административния съд – Пловдив, със
страни: протестиращ – прокурор при Окръжната
прокуратура – Пловдив, ответник – Общинският
съвет при Община Пловдив; контролираща страна – Окръжната прокуратура – Пловдив. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.04.2019 г. от 13,15 ч.
1712
Административният съд – Пловдив, второ отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във връзка
с чл. 188 от АПК съобщава, че от Окръжната
прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване на
чл. 20, ал. 1 и чл. 55, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Карлово, по което е
образувано адм. дело № 522/2019 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, със страни:
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оспорващ: Окръжната прокуратура – Пловдив;
ответник: Общинск и ят съвет – г р. Карлово.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 22.04.2019 г. от 9 ч.
1730
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, с
искане да бъдат отменени като незаконосъобразни чл. 30, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 от Наредба
№ 11 за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на граждани, настаняване под
наем и продажба на общински жилища, приета
от Общинския съвет – гр. Лозница, по който е
образувано адм. дело № 55/2019 г. по описа на
А дминистративния съд – Разград, насрочено
за 9.04.2019 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
1713
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 51,
ал. 3 и чл. 52, ал. 2, т. 2, 3 и 6 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Тутракан, приета с
Решение № 105 по протокол № 9 от 27.03.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Тутракан, по което е
образувано адм. дело № 56/2019 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
1731
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на разпоредбите
на чл. 18, ал. 2, чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 4
(неправилно посочена като ал. 2) от Наредбата за
управлението на горските територии, собственост
на Община Ситово, по което е образувано адм.
дело № 49/2019 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
1788
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 102/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 18 за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Златоград, приета с Решение № 412 по протокол № 37 от 23.06.2009 г.
на Общинския съвет – Златоград, в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е насрочено за
9.04.2019 г. от 13,45 ч.
1732
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
Окръжна прокуратура – София, на Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни
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нужди, за управление и разпореждане с общинския
жилищен фонд на община Божурище, по което
е образувано адм. дело № 372/2019 г.
1714
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжна проку рат у ра – Софи я, е образу вано адм.
дело № 397/2019 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 29.05.2019 г. от 10 ч., по което предмет на
оспорване е чл. 15, ал. 2 в частта „...за което
гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 на сто от стойността на имота по
сметка на Община Своге“, както и чл. 27, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за управление
и разпореждане с общинския жилищен фонд в
община Своге.
1765
Пловдивският районен съд, І бр. състав, съобщава на Хаки Хамзи Хамзи, с неизвестен адрес,
че следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Пловдив, І бр. състав, в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ и да
получи съдебните книжа като ответник по гр.д.
№ 79/2019 г. по описа на Районния съд – Пловдив, І бр. състав, заведено от Троянка Ташкова
Атанасова за развод, с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът му назначава особен
представител.
1733
Пловдивският районен съд, І бр. състав, съобщава на Хасан Басри Гюнлю, с неизвестен адрес,
че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, І бр. състав, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
и да получи съдебните книжа като ответник
по гр.д. № 10666/2018 г. по описа на Районния
съд – Пловдив, І бр. състав, заведено от Зорка
Теофилова Гюнлю за развод, с оглед депозиране
на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът му назначава
особен представител.
1734
Пловдивският районен съд, І бр. състав,
съобщава на Филипос Фармакис, с неизвестен
адрес, че следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Пловдив, І бр. състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ и да получи съдебните книжа като
ответник по гр.д. № 20070/2018 г. по описа на
Районния съд – Пловдив, І бр. състав, заведено
от Веселина Василева Фармакис за развод, с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 от
ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
1735
Пловдивският районен съд, І бр. състав, съобщава на Хасан Екинджи, с неизвестен адрес,
че следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Пловдив, І бр. състав, в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ и да
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получи съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 17965/2018 г. по описа на Районния съд – Пловдив, І бр. състав, заведено от Роза Николова Велева
за развод, с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
1789
Районният съд – гр. Средец, призовава Антъни
Ейнскуг, гражданин на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 662/2018 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление – Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1715
Районният съд – гр. Средец, призовава Джон
Джоузеф Дъфи, гражданин на Република Ирландия, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 663/2018 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление – Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3,
да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1716
Районният съд – гр. Средец, призовава Ян
Кристиян Холм, гражданин на Норвегия, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 660/2018 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление – Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1717
Шуменският районен съд, Х състав, призовава
Кемал Качмаз, роден на 2.01.1985 г., гражданин
на Република Турция, без регистриран настоящ
и постоянен адрес в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, в качеството му
на ответник по гр.д. № 410/2019 г. по описа на
ШРС по иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от
СК, заведен от Юлияна Росенова Качмаз с адрес: Шумен, ул. Тодор Велков № 12. Ответникът
следва да се яви в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в
канцеларията на Шуменския районен съд, за да
получи препис от исковата молба с вх. № 2285 от
7.02.2019 г. ведно с приложенията към нея, както
и разпореждане по чл. 131 от ГПК. В случай че
не се яви, за да получи съдебните книжа и не
посочи съдебен адрес в указания от съда срок,
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делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2
от ГПК и на ответника ще му бъде назначен
особен представител.
1685
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Отман Тихари, гражданин на
Мароко, роден на 3.11.1986 г. в гр. Фес, община
Фес, с настоящ адрес в Република България – Тополовград, област Хасково, ул. Одрин № 4, че е
ответник по гр. д. № 550/2019 г. на основание
чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс, заведено от Ваня
Мирославова Петрова от Република България,
Тополовград, ул. Одрин № 4, като му указва, че
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Ямбол, за връчване на книжата по
делото по чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 от ГПК.
1790
Софийският градски съд разпуска на основание
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия с
наименование „Българска християнска коалиция“,
регистрирана по ф.д. № 2439/1997 г.
1900

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на сдружение
„Национална организация „Малки български
хора“ – София, на основание чл. 16, ал. 4 от
устава на сдружението и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свик ва от чет но изборно общо събрание на
20.04.2019 г. в 9 ч. в Русе, пл. Свобода, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността и финансовото състояние на
сдружението през изтеклия мандат 2015 – 2019 г.;
2. освобождаване от отговорност на президента
и членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им през предходния мандат;
3. избор на президент и управителен съвет; 4.
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 16, ал. 7 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1779
8. – Управителният съвет на СНЦ „Българско
дружество по патология“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава свиква редовно
отчетно общо събрание на членовете на БДП на
19.04.2019 г. в 13 ч. на адреса на седалището на
сдружението – София 1431, МБАЛ „Н.И. Пирогов“,
бул. Тотлебен № 21, при следния дневен ред: 1.
запознаване с промените в Закона за юридически
лица с нестопанска цел; 2. приемане на финансов
отчет за 2017 г.; 3. приемане на финансов отчет
за 2018 г.; 4. обсъждане на промени в устава; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
1777
8. – Ръководството на Хумболтовия съюз
в България – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно събрание на съюза на 22.04.2019 г. в 15,30 ч. в Аулата
на Софийския университет „Св. Климент Ох-
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ридски“, ул. Цар Освободител № 15, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на ръководството
на ХСБ; 2. отчет на контролно-ревизионната
комисия; 3. избор на ново ръководство на ХСБ;
4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
1740
19. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
Пролетна сесия на общото събрание на БАНИ на
11.05.2019 г. в 9 ч. в зала „София“ на Българския
Червен кръст, бул. Джеймс Баучер № 76, София,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на академията през 2018 г.; 2. финансов
отчет на академията за 2018 г. от контролната
комисия; 3. приемане на годишен план за 2019 г.;
4. предложение за промени в устава на БАНИ; 5.
връчване на дипломи на новите членове; 6. разни.
Присъствието на всички академици, дописни
членове, член-наблюдатели и почетни членове
на академията е задължително.
1759
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Стрийт рейсинг“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 7.05.2019 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението на адрес:
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 11,
вх. Д, ет. 3, ап. 77, при следния дневен ред: 1.
промяна на наименованието (фирмата) на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет и
председател на сдружението; 3. промяна в адреса
на управление на сдружението; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1751
61. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега“, Варна, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.04.2019 г. в
17,30 ч. в офиса на МШ „Илия Бърнев“, Разград,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет за 2018 г.; 2. приемане на план за
2019 – 2020 г.; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1769
6. – Управителният съвет на ОФK „Локомотив“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 16, т. 1 от устава свиква по
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своя инициатива общо събрание на 13.05.2019 г.
в 18 ч. в зала № 1 на Община Горна Оряховица,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за приходите и разходите на ОФК „Локомотив“ – Г. Оряховица, за дейността на управителния съвет в периода 1.06.2018 г. – 12.05.2019 г.;
2. приемане на решение за оставка на председателя на управителния съвет на ОФК „Локомотив“ – Г. Оряховица; 3. приемане на решение
за оставка на членовете на управителния съвет;
4. избор на председател на управителния съвет
на ОФК „Локомотив“ – Г. Оряховица; 5. избор
на членове на управителния съвет; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1724
3. – Управителният съвет на СК „ИПОН – 87“ –
гр. Елена, на основание чл. 21 от устава за устройството и дейността на клуба и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
13.05.2019 г. в 16 ч. в актовата зала на СУ „Иван
Момчилов“ – гр. Елена, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на клуба и годишен
финансов отчет за 2017 г.; 2. приемане отчет за
дейността на клуба и годишен финансов отчет за
2018 г.; 3. приемане бюджета на клуба за 2019 г.;
4. избор на нов управителен съвет на клуба; 5.
избор на нов контролен съвет на клуба; 6. други.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на адреса
на управление на сдружението. При поискване
те могат да бъдат предоставени на всеки член
на сдружението безплатно. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
1859
12. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб по водни спортове Месембрия“ – Несебър,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 23.04.2019 г. в 10 ч. в
Несебър, ул. Иван Вазов № 14, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на дружеството; 2.
вземане на решение за приемане на нови членове
и изключване на стари членове; 3. разпускане на
управителния съвет; 4. вземане на решение за
промени в устава на сдружението; 5. избор на
нов управителен съвет, председател, заместникпредседател и секретар; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
1748
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