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да признае за представително сдружение,
което не отговаря на някое от посочените
изисквания.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „чл. 170а,
ал. 3“ се заменят с „чл. 170а, ал. 4“.
3. В ал. 3 след думата „заповедта“ се добавя „за признаване на представителност“.
§ 4. В чл. 170д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„длъжностни лица“ се добавя „могат да“.
2. В ал. 3, т. 3 думата „декларацията“ се
заменя с „някоя от декларациите“.
§ 5 . С ъ з д а в а с е г л а в а д е в е т а „ а“ с
чл. 190б – 190м:
„ Г л а в а

д е в е т а

„ а “

ЗАКОН

С ЪТ РУД Н И Ч ЕС Т ВО М Е Ж Д У Н А Ц ИОН А ЛНИТЕ ОРГА НИ, ОТГОВА РЯЩИ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

§ 1. Член 68а се отменя.
§ 2. В чл. 170а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1, 2, 3 и 4 се отменят;
б) в т. 5 след думите „чл. 167, ал. 2“ се
добавя „и декларация от представляващия
сдружението по чл. 168, ал. 1“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочва
единен идентификационен код на сдружението с цел извършване на необходимите
справки в търговския регистър и в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
в изречение първо думите „Документите по
ал. 1, т. 1 – 5“ се заменят с „Декларациите
по ал. 1, т. 5“, а думите „или заверено копие“
се заличават.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 3. В чл. 170б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на икономиката със заповед признава за представително сдружение
на потребителите, което отговаря на изискванията на чл. 167, 168 и 170 или отказва

Чл. 190б. Разпоредбите на тази глава се
прилагат по отношение на нарушения на
законодателството за защита на интересите
на потребителите, включено в обхвата на
Регламент (ЕС) 2017/2394, на Европейския
парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г.
относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004
(ОВ, L 345/1 от 27 декември 2017 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2394“.
Чл. 190в. Забранява се всяко действие
или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите
на потребителите, включено в обхвата на
Регламент (ЕС) 2017/2394, и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди
техните интереси.
Чл. 190г. Компетентни органи по смисъла
на чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕС) 2017/2394 са:
1. Комисията за защита на потребителите – по отношение прилагане разпоредбите
на:
а) глава втора, раздели I и IV; глава четвърта, раздели I, II и III; глава пета, раздели II и ІІІ; глави шеста и седма и чл. 181н;
б) Закона за електронната търговия;
в) Закона за предоставяне на финансови
услуги от разстояние;
г) глава седма, раздел II от Закона за
туризма;
д) член 29а от Закона за дейностите по
предоставяне на услуги;
е) Закона за потребителския кредит;
ж) гла ви вт ора, т ре та, шес та, с ед ма,
осма, девета, единадесета и дванадесета от

за изменение и допълнение на Закона за
защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99
от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от
2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и
102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15,
18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56
от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от
2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и
74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7,
20 и 37 от 2018 г. и бр. 17, 45 и 100 от 2019 г.)
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Закона за кредитите за недвижими имоти
на потребители;
з) членове 3, 4 и 6 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на
хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен
транспорт;
и) членове 5, 9 – 11, 14 и 15 от Регламент
(ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и
за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004
(ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.);
к) членове 7 – 9 и 12 от Регламент (ЕС)
№ 1177/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или
по вътрешни водни пътища, и за изменение
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1
от 17 декември 2010 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1177/2010“;
л) член 14 от Регламент (ЕС) № 524/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно онлайн решаване на
потребителски спорове и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива
2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);
м) Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2017 г. за трансграничната преносимост на
услугите за онлайн съдържание в рамките
на вътрешния пазар (ОВ, L 168/1 от 30 юни
2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2017/1128“;
н) Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари
2018 г. за преодоляване на необоснованото
блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на
националност та, местопребиваването или
мястото на установяване на к лиентите в
рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС)
2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L
60/1 от 2 март 2018 г.);
2. Изпълнителната агенция по лекарствата – по отношение прилагане разпоредбите на
глава единадесета от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;
3. Комисията за регулиране на съобщенията – по отношение прилагане на чл. 261 от
Закона за електронните съобщения;
4. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – по отношение
прилагане разпоредбите на:
а) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари
2004 г. относно създаване на общи правила
за обезщетяване и помощ на път ници те
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при отказан достъп на борда и отмяна или
голямо закъснение на полети, и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 295/91;
б) Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли
2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност
при пътувания с въздушен транспорт;
в) членове 22 – 24 от Регламент (ЕО)
№ 1008/2008 на Европейския парламент и
на Съвета от 24 септември 2008 г. относно
общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3
от 31 октомври 2008 г.);
5. Комисията за защита на конкуренцията – по отношение прилагане разпоредбите
на чл. 32 – 34 от Закона за защита на конкуренцията;
6. Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ – по отношение прилагане
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007
на Европейск и я парламен т и на Съвета
от 23 октомври 2007 г. относно правата и
задъл жени ята на пътниците, използващи
железопътен т ранспорт (ОВ, L 315/14 от
3 декември 2007 г.);
7. Съвета за електронни медии – по отношение прилагане разпоредбите на глава
четвърта от Закона за радиото и телевизията;
8. Изпълнителна агенция „Морска админист раци я“ – по отношение прилагане
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1177/2010;
9. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ – по отношение прилагане
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1
от 28 февруари 2011 г.);
10. Българската народна банка – по отношение прилагане на чл. 13 – 20 от Закона за
кредитите за недвижими имоти на потребители и чл. 102 – 120 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
11. Министерството на туризма – по отношение прилагане разпоредбите на глава
седма, раздел III от Закона за туризма.
Чл. 190д. (1) Комиси ята за защита на
потребителите е Единна служба за връзка
по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС)
2017/2394.
(2) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за
връзка, и компетентните органи по чл. 190г,
т. 2 – 11 обменят информация и сътрудничат
помеж ду си във връзка с упражняваните
о т тя х п равомощ и я за разследване и за
прилагане на законодателството за защита
на потребителите, предвидени в Регламент
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(ЕС) 2017/2394, при условията и по реда на
същия регламент.
(3) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за
връзка, и компетентните органи по чл. 190г,
т. 2 – 11 обменят информация и сътрудничат
помежду си и с компетентните органи на
държавите членки и с Европейската комисия
за предприемане на координирани действия
за преустановяване на широко разпространени нарушения и на широко разпространени нарушения със съюзно измерение по
смисъла на чл. 3, т. 3 и 4 от Регламент (ЕС)
2017/2394 при условията и по реда на глава
IV от същия регламент.
Чл. 190е. (1) Компетентните органи по
чл. 190г упражняват пряко правомощията
за разследване на нару шени я на законодателството за защита на потребителите,
предвидени в чл. 9, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2017/2394.
(2) Държавните органи, длъж ностните
л и ца, юри д и ческ и т е л и ца и г ра ж да н и т е
оказват съдействие и сътрудничат на компетентните органи по чл. 190г във връзка с
изпълнение на предоставените им правомощия по разследване и прилагане на законодателството за защита на потребителите по
Регламент (ЕС) 2017/2394.
Чл. 190ж. (1) Комисията за защита на
потребителите, в качеството си на компетентен орган по чл. 190г, т. 1, упражнява
пряко правомощията за прилагане на законодателството за защита на потребителите,
предвидени в чл. 9, параграф 4 от Регламент
(ЕС) 2017/2394, като правомощията є по чл. 9,
параграф 4, буква „ж“ от същия регламент се
осъществяват чрез издаване разпореждане на:
1. търговец да премахне съдържание или
да ограничи достъпа до онлайн интерфейс,
или да отправи ясно преду преж дение до
потребителите при достъпа им до неговия
онлайн интерфейс;
2. дос та вч и к на хос т и н г ус л у г и и на
предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да премахнат, блокират или ограничат
достъпа до онлайн интерфейс, или
3. регистраторите на домейни да заличат
пълното име на домейн, когато е необходимо,
и след като бъде преустановено нарушението, да разрешат отново да бъде регистриран
домейнът.
(2) Компетентните органи по чл. 190г,
т. 2 – 11 упражняват пряко правомощията за
прилагане на законодателството за защита
на потребителите, предвидени в чл. 9, параграф 4, букви „а“ – „е“ и „з“ от Регламент
(ЕС) 2017/2394.
(3) Компетентните органи по чл. 190г,
т. 2 – 11 отправят писмено искане до Ко-
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миси я та за защи та на пот реби тели те за
предприемане на мерк и по а л. 1, когато
предприетите от тях действия за прилагане
на законодателството, предвидени в чл. 9,
параграф 4, букви „а“ – „е“ и „з“ от Регламент
(ЕС) 2017/2394, не са довели до преустановяване или забрана на нарушението с цел
предотвратяване на риска от сериозни вреди
на колективните интереси на потребителите.
Искането трябва да бъде мотивирано.
(4) Председателят на Комисията за защита
на потребителите въз основа на отправено
писмено искане по ал. 3 издава заповед, с
която разпорежда на търговеца, отговорен
за нарушение, да премахне съдържание от
онлайн интерфейс или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа
им до неговия онлайн интерфейс. Заповедта
се публикува на интернет страницата на
комисията в деня на нейното издаване, а
търговецът незабавно се уведомява по реда,
предвиден в Административнопроцесуалния
кодекс. Търговецът е длъжен да изпълни
заповедта в срок до три дни от уведомяването му.
(5) При неизпълнение на заповедта по ал. 4
председателят на комисията издава заповед, с
която разпорежда на доставчиците на хостинг
услуги и на предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, да премахнат, блокират или
ограничат достъпа до онлайн интерфейса на
търговеца, отговорен за нарушението. Заповедта се публикува на интернет страницата
на Комисията за защита на потребителите в
деня на нейното издаване. Доставчиците на
хостинг услуги се уведомяват незабавно от
комисията по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс, а предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за
уведомени за заповедта от деня на нейното
публикуване. Доставчиците на хостинг услуги
и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, са длъжни да изпълнят заповедта в
срок до три дни от уведомяването им.
(6) Когато предприетите от Комисията
за защита на потребителите мерки по ал. 4
и 5 не са постигнали преустановяване на
нарушението, председателят на комисията
издава заповед, с която разпорежда на регистраторите на домейни да заличат пълното
име на домейна на търговеца, отговорен за
нарушението. Заповедта се публикува на
интернет страницата на комисията в деня на
нейното издаване, а регистраторът на домейн
се уведомява незабавно по реда, предвиден
в Административнопроцесуалния кодекс, когато името на домейна на търговеца попада
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в областта „.bg“. Регистраторът на домейн
е длъжен да изпълни заповедта в срок до
три дни от уведомяването му.
(7) Председателят на Комисията за защита на потребителите създава условия за
извършване на автоматизирана проверка от
страна на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, за издадените заповеди по ал. 5.
(8) Регистраторите на домейни са длъжни
да поискат съгласие от Комисията за защита
на потребителите при постъпване на искане
за регистриране на домейн на търговец, за
който има издадена заповед по ал. 6.
(9) Заповедите по ал. 4, 5 и 6 подлежат
на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуа лни я кодекс. Обжа лването не
спира изпълнението им, освен ако съдът
разпореди друго.
(10) Комисията за защита на потребителите уведомява компетентния орган, отправил искането по ал. 3, за резултатите от
предприетите от нея действия.
Чл. 190з. (1) Компетентните органи по
чл. 190г могат да започнат по собствена
инициатива разследване или процедура за
преустановяване или за налагане на забрана
на нарушения на законодателството, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394.
(2) Компетентните органи по чл. 190г
могат да публикуват всяко окончателно решение, всеки поет от търговеца ангажимент
или всяка заповед, приети или издадени
във връ зка с п ри ла га не т о на Регламен т
(ЕС) 2017/2394, включително да публикуват
самоличността на търговеца, отговорен за
нарушение на законодателството за защита
на потребителите, включено в обхвата на
същия регламент.
Чл. 190и. (1) Министърът на икономиката предоставя на Европейската комисия
информация относно:
1. списъка на компетентните органи, отговарящи за прилагане на законодателството
за защита на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, данните за
контакт с тях, правомощия и отговорности;
2. Единната служба за връзка – данните
за контакт, правомощия и отговорности.
(2) При промяна в информацията по ал. 1
министърът на икономиката уведомява незабавно Европейската комисия за настъпилите
промени.
Чл. 190к. (1) Европейският потребителск и цент ър, представителните сдру жени я
на потребителите и когато е необходимо,
сдружения на търговците, могат да подават
сигнали до компетентните органи по чл. 190г
и до Европейската комисия за предполагаеми
нарушения на законодателството за защита
на потребителите, включено в обхвата на
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Регламент (ЕС) 2017/2394, като предоставят
информацията, посочена в чл. 26, параграф 3
от същия регламент, с която разполагат.
Информацията, която се предоставя, трябва
да бъде вярна, актуална и точна и при необходимост да бъде коригирана или оттегляна.
(2) Компетентните органи по чл. 190г не
са длъжни да откриват процедура или да
предприемат действия във връзка с отправен
до тях сигнал от органите и организациите
по ал. 1.
(3) Председателят на Комисията за защита
на потребителите предоставя на Европейската
комисия списък на органите и организациите
по ал. 1, имащи право да подават сигнали
за предполагаеми нарушения на Регламент
(ЕС) 2017/2394, данните за контакт с тях и
информация за органите и организациите.
Чл. 190л. При осъществяване на своята
дейност по прилагане на Регламент (ЕС)
2017/2394 компетентните органи по чл. 190г
могат да използват като доказателство всек и док у мен т, и нформа ц и я, конс тата ц и я,
дек лараци я, заверени с оригинала копи я
на документи, предоставени от компетентен орган на дру га държава – членка на
Европейския съюз, събрани по надлежния
є законов ред, независимо от носителя, на
който се съхраняват.
Чл. 190м. Информацията, която се събира
от компетентните органи по чл. 190г и която
им се предоставя във връзка с изпълнение на
техните правомощия, се използва единствено
за целите на Регламент (ЕС) 2017/2394 и може
да бъде разкривана само при условията на
чл. 33 от същия регламент.“
§ 6. В чл. 191 се създава ал. 8:
„(8) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за спазване на
изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1128.“
§ 7. В чл. 197 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.
§ 8. В чл. 198 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 200 до 1000 лв.“.
§ 9. В чл. 199 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.
§ 10. В чл. 200 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 200 до 1500 лв.“.
§ 11. В чл. 201 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.
§ 12. В чл. 202 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 3000 лв.“.
§ 13. В чл. 205 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 2000 до 10 000 лв.“.
§ 14. В чл. 207, ал. 1 след думата „глоба“
се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.
§ 15. В чл. 208 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.
§ 16. В чл. 209 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.
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§ 17. В чл. 210а след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 15 000 лв.“.
§ 18. В чл. 210б след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 1500 до 30 000 лв.“.
§ 19. В чл. 210в след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 1500 до 30 000 лв.“.
§ 20. В чл. 211 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 3000 до 20 000 лв.“.
§ 21. В чл. 212 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 3000 до 5000 лв.“.
§ 22. В чл. 213 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.
§ 23. В чл. 214 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.
§ 24. В чл. 215 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 3000 до 15 000 лв.“.
§ 25. В чл. 216 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.
§ 26. В чл. 218 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 2000 до 5000 лв.“.
§ 27. В чл. 219 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 3000 лв.“.
§ 28. В чл. 221 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 1000 лв.“.
§ 29. В чл. 222 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.
§ 30. В чл. 222а след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 500 до 2500 лв.“.
§ 31. В чл. 223 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 300 до 2500 лв.“.
§ 32. В чл. 224, ал. 1 след думата „глоба“
се добавя „в размер от 500 до 2500 лв.“.
§ 33. В чл. 225 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „глоба“ се добавя
„в размер от 500 до 2000 лв.“.
2. В ал. 2 след думата „глоба“ се добавя
„в размер от 1000 до 3000 лв.“.
§ 34. Създава се чл. 225д:
„Чл. 225д. (1) На доставчик на услуга за
онлайн съдържание, който не спази изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1128, се
налага глоба в размер от 500 до 3000 лв.,
а на едноличните търговци и юридически
лица – имуществена санкция в размер от
1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 1000 до 6000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 2000 до 10 000 лв.“
§ 35. В чл. 226, ал. 1 след думата „глоба“
се добавя „в размер от 5000 до 25 000 лв.“.
§ 36. В чл. 228 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 100 до 500 лв.“.
§ 37. В чл. 229 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 50 до 500 лв.“.
§ 38. В чл. 230 след думата „глоба“ се
добавя „в размер от 200 до 1000 лв.“.
§ 39. Създават се нов чл. 230а и чл. 230б,
230в и 230г:
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„Чл. 230а. За възпрепятстване на длъжностни лица на компетентните органи по
чл. 190г и неоказване на необходимото им
съдействие и сътрудничество при осъществяване на техните правомощия по чл. 190е
и 190ж на лицата се налага глоба, съответно
имуществена санкция в размер от 1000 до
3000 лв.
Ч л. 230 б. На едноли чен т ърговец и ли
юридическо лице, които не изпълнят заповед
по чл. 190ж, ал. 4, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
Чл. 230в. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 190ж, ал. 5 на предприятие,
предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съответно
на доставчик на хостинг услуги, се налага
имуществена санкция в размер от 1000 до
5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 230г. (1) На регистратор на домейн,
кой т о не и зп ъ л н и з а д ъ л жен ие т о с и по
чл. 190ж, ал. 6 и 8, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в двоен размер.“
§ 40. Досегашният чл. 230а става чл. 230д
и се изменя така:
„Чл. 230д. За възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по чл. 192 и 192а и за неизпълнение
на разпореждане по чл. 192а, ал. 1, т. 2 и
ал. 2 на лицата се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в размер от 1000 до
3000 лв.“
§ 41. В § 13 от допълнителните разпоредби
се създава т. 46:
„46. „Онлайн интерфейс“ е всеки софтуер,
включително интернет страница или част от
интернет страница или приложение, използван от търговец или от името на търговец,
който позволява на потребителите да имат
достъп до стоките или услугите, предлагани
от търговеца.“
Допълнителна разпоредба
§ 42. Този закон предви ж да мерк и по
прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2394
на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за
прилагане на законодателството за защита
на потребителите и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 2006/2004.
Заключителни разпоредби
§ 43. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43,
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59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г.,
бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17, 60 и 100 от
2019 г.) в чл. 177, ал. 5 се създава т. 3:
„3. Регламент (EС) 1177/2010.“
§ 44. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на § 2, 3 и 4, които влизат в
сила от 1 септември 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1383
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
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Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
платежните услуги и платежните системи
(обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; изм., бр. 17, 37,
42 и 94 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доставчик на услуги, който предоставя
някоя от услугите по ал. 1, т. 11, букви „а“
и „б“, за които общата стойност за всички
изпълнени платежни операции през предходните 12 месеца над х върл я 2 млн. лв.,
уведомява Българската народна банка (БНБ)
за извършваната дейност, като описва предоставяните услуги, посочва съгласно кое
изключение по ал. 1, т. 11, букви „а“ и „б“
извършва тази дейност и заявява вписване в
регистъра по чл. 19. Въз основа на уведомлението и след преценка на критериите, посочени в ал. 1, т. 11, БНБ вписва доставчика
на услуги в регистъра по чл. 19 или отказва
вписването му, когато дейността не се квалифицира като извършвана по ограничен
начин. Доставчик на услуги, чиято дейност
се квалифицира като извършвана по ограничен начин, ежегодно до 31 март предоставя
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информация на БНБ за общата стойност на
всички изпълнени платежни операции през
предходната календарна година.“
2. В ал. 4 след думата „ежегодно“ се добавя „в срок до 31 юли“ и се създава изречение второ: „Въз основа на уведомлението
и заключението БНБ вписва доставчика на
услуги в регистъра по чл. 19.“
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 5:
„(5) Лице, което не притежава лиценз за
извършване на дейност по предоставяне на
платежни услуги и/или издаване на електронни пари, не може да използва в своето
наименование, в рекламната си или в друга
дейност думи, означаващи извършване на
такава дейност, освен в случаите на извършване на рекламна дейност от лице, вписано
в регистъра по чл. 19 като представител на
платежна институция или на дружество за
електронни пари, при спазване на условието
по чл. 30, ал. 2.“
§ 3. В наименованието на глава втора
накрая се добавя „и доставчици на услуги
по предоставяне на информация за сметка“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„капитал“ се поставя запетая и се добавя
„включващ един или повече от елементите,
посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и“.
2. В ал. 6 цифрата „6“ се заменя със „7“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 6, буква „д“ думите „надеждна програма за мерките срещу изпиране на пари,
вк лючително механизмите“ се замен ят с
„надеждни и ефективни механизми“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. лицата, които пряко или косвено
притежават квалифицирано дялово участие
по смисъла на член 4, параграф 1, точка 36
от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
заявителя, са доказали, че са подходящи, за
да се гарантира стабилно и разумно управление на платежната институция;“
в) създава се нова т. 11:
„11. лицата, притежаващи три или повече
от три на сто от акции/дружествени дялове
или права на глас по акции/дружествени
дялове в заявителя, с дейността си или с
влиянието си върху вземането на решенията
не биха могли да навредят на надеждността
или сигурността на заявителя или на предоставяните от него платежни услуги;“
г) досегашните т. 11, 12 и 13 стават съответно т. 12, 13 и 14.
2. В ал. 6 думите „чл. 79, 91, 92, чл. 93,
ал. 1, чл. 94 и 95“ се заменят с „чл. 79, 94
и 95“.
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§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. квалификация, професионален опит,
надеждност и пригодност на управляващите
и представляващите, както и на членовете
на органите на управление и надзор, които
ще у правл яват дейност та на п латеж ната
инстит уция в резултат на осъществяване
на заявеното придобиване, изискванията за
които се определят с наредба на БНБ;“
б) създава се нова т. 4:
„4. в резултат на осъществяване на заявеното придобиване са изпълнени изискванията
на чл. 10, ал. 4, т. 12 и 13;“
в) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „за извършване на“ се заменят с „да
се извърши“.
2. В ал. 7 думите „с мотивиран писмен
акт“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 10:
„(10) Българската народна банка може да
лиши временно от право на глас акционер
и/или съдружник с квалифицирано участие
в капитала на платежната институция и/или
да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции/дружествени дялове
в срок до 30 дни, когато с дейността или
влиянието си върху вземането на решения
лицето може да навреди на надеждността или
сигурността на платежната институция или
на предоставяните от нея платежни услуги.“
4. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.
§ 7. Създава се чл. 14а:
„Придобиване на три или повече от три
на сто от акции/дружествени дялове или
права на глас по акции/дружествени дялове
Чл. 14а. (1) Лице, което придобие три или
повече от три на сто от акции/дружествени
д ялове или права на глас по акции/дружествени дялове в платежна институция,
лицензирана от БНБ, уведомява БНБ за това
в 7-дневен срок от придобиването и прилага необходимите документи, определени с
наредба на БНБ.
(2) Когато при разглеждане на уведомлението по ал. 1 БНБ установи, че уведомлението е непълно, тя изисква от лицето да
представи в срок, не по-дълъг от два месеца,
необходимите документи и информация.
(3) Българската народна банка може да
лиши временно от право на глас акционер и/
или съдружник и/или да му нареди писмено
да прехвърли притежаваните от него акции/
дружествени дялове в срок 30 дни, когато:
1. лицето не е представило необходимите
документи и информация, изискани по реда
на ал. 2, или представените документи съ-
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държат непълна, противоречива или невярна
информация;
2. с дейността или влиянието си върху
вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на
платежната институция или на предоставяните от нея платежни услуги.“
§ 8. В чл. 16, ал. 2 думите „отнемането
на лиценза“ се заменят с „издаване или отнемане на лиценз“.
§ 9. В чл. 17, ал. 4 думите „чл. 16, ал. 2 – 6“
се заменят с „чл. 16, ал. 2, 3, 5 и 6“.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „като чл. 16, ал. 3 и 5 се прилагат
съответно“.
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) Българската народна банка уведомява
ЕБО за мотивите за всяко заличаване от
регистъра по ал. 5.“
3. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 думата „заповедта“ се заменя с „акта“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Българската народна банка уведомява
незабавно ЕБО за информацията, въведена
в регистъра по ал. 1, като носи отговорност
за точността на информацията и за нейната
актуализация. Предоставянето на информацията се осъществява в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС)
2019/410 на Комисията от 29 ноември 2018 г.
за определяне на техническите стандарти за
изпълнение по отношение на елементите и
структурата на информацията за платежните
услуги, която компетентните органи трябва
да предоставят на Европейския банков орган
по силата на Директива (ЕС) 2015/2366 на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L
73/20 от 15 март 2019 г.).“
§ 12. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Когато тази част е променлива или не е
предварително известна, платеж ните институции прилагат мерките по ал. 1 и 2 въз
основа на представителна част от средствата,
за която се приема, че са предназначени за
извършване на бъдещи платежни операции,
при условие че тази представителна част
може разумно да се определи въз основа на
данни за минали периоди.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Българската народна банка издава
наредба по прилагането на този член.“
§ 13. В чл. 25 ал. 3 се отменя.
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В заглавието накрая се добавя „на територията на Република България на платежна
институция, лицензирана от БНБ“.
2. В ал. 1 думите „Платежната институция“ се заменят с „Платежна институция,
лицензирана от БНБ“ и се поставя запетая,
а накрая се добавя „на територията на Република България“.
§ 15. В чл. 29, ал. 1 след думата „документи“ се добавя „по чл. 28, ал. 3“.
§ 16. В чл. 31 се създава ал. 7:
„(7) Българската народна банка издава
наредба по прилагането на този член.“
§ 17. В чл. 32, ал. 6 накрая се добавя „на
основанията, посочени в чл. 29, ал. 3“.
§ 18. В чл. 39, ал. 1 се създава изречение
второ: „Дружеството за електронни пари
изготвя и предоставя на БНБ от чети за
размера на собствения капитал.“
§ 19. Създава се чл. 44а:
„Придобиване на три или повече от три
на сто от акции/дружествени дялове или
права на глас по акции/дружествени дялове
Ч л. 44а. За услови я та за п ри добиване
на три или повече от три на сто от акции/
дружествени дялове или права на глас по
акции/дружествени дялове в дружество за
елек т рон н и пари се п ри ла гат с ъо т ве т но
разпоредбите на чл. 14а.“
§ 20. В чл. 50 се създава ал. 4:
„(4) Валута на платежна операция е валутата, в която платецът е наредил или е дал
съгласието си за извършване на платежната
операция.“
§ 21. В чл. 60, т. 5, буква „е“ след числото
„92“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след
думите „чл. 93, ал. 1“ се добавя „и чл. 94“.
§ 22. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след числото „92“ съюзът „и“
се заменя със запетая и след думите „чл. 93,
ал. 1“ се добавя „и чл. 94“.
2. В ал. 5 се създава изречение трето: „С
наредбата се определя и редът за разглеждане
на жалби от БНБ, както и от доставчик на
платежни услуги в рамките на процедурата
по чл. 174.“
§ 23. В чл. 68, ал. 6 след думите „такси
за“ се добавя „презгранични“, думите „на
територията на страната и за презгранични плащания“ се заличават, а след думата
„съюз“ се добавя „и за плащания в левове
в страната“.
§ 24. В глава пета, раздел I се създава
чл. 69а:
„Уникален идентификатор на платежна
сметка
Чл. 69а. Доставчиците на платежни услуги
обозначават водените от тях платежни сметки
с международен номер на банкова сметка
(IBAN) в съответствие с изискванията, определени с наредба на БНБ, когато тези сметки
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могат да бъдат използвани за изпълнение на
платежни операции с кредитен превод или
с директен дебит до и от платежна сметка
при друг доставчик на платежни услуги.“
§ 25. В чл. 82, ал. 6 след думите „платежни услуги и“ се поставя запетая и се добавя
„ако е приложимо“.
§ 26. В чл. 92, ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се
заменят с „ал. 1, изречения първо и второ
и ал. 2“.
§ 27. В чл. 98, ал. 2 след думите „Доставчиците на платежни услуги“ се поставя
запетая, добавя се „лицензирани от БНБ“ и
се поставя запетая.
§ 28. В чл. 99 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо накрая се
поставя запетая и се добавя „като съдейства
за оценката на значението на инцидента,
извършвана от ЕБО и ЕЦБ, по отношение
на други компетентни органи в Европейския
съюз“.
2. В ал. 4 след думите „лицензиран от
БНБ“ се поставя запетая и се добавя „както
и клон на доставчик на платежни услуги,
извършващ дейност на територията на Република България“.
§ 29. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „буква „б“ се заменят
с „т. 2“.
2. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) Доставчиците на платежни услуги могат да не прилагат задълбочено установяване
на идентичността на платеца в случаите и
при условията по чл. 10 – 20 от Делегиран
регламент (ЕС) 2018/389.
(9) Доставчиците на платежни услуги по
ал. 8 уведомяват писмено БНБ, преди да
започнат да прилагат някое от изключенията
по чл. 10 – 20 от Делегиран регламент (ЕС)
2018/389, като посочват за кои от предлаганите
платежни услуги ще се отнася съответното
изк л ючен ие. Дос та вч и ц и т е на п лат еж н и
услуги уведомяват писмено БНБ за всяка
промяна при прилагането на изключенията.
(10) Българската народна банка може по
всяко време да задължи доставчик на платежни услуги по ал. 8 да прилага задълбочено
установяване на идентичността на платеца,
ако не отговаря на съответните условия по
чл. 10 – 20 от Делегиран регламент (ЕС)
2018/389.“
§ 30. В чл. 146, ал. 2 думите „могат да“
се заличават.
§ 31. Създава се чл. 148а:
„К лиринг и сетълмент на платежни операции в левове, свързани с платежни карти
Чл. 148а. (1) К лиринг и сетълмент на платежни операции в левове, свързани с платежни карти, се извършват от системен оператор
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на система с окончателност на сетълмента,
обработваща платежни операции, свързани
с карти, която извършва нетен сетълмент
в определен момент в R INGS, когато са
изпълнени едновременно следните условия:
1. издателите на платежните карти са
доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, или клонове на доставчици на
платежни услуги, извършващи дейност на
територията на страната;
2. мястото на продажба или терминалното
устройство АТМ се намира на територията
на Република България.
(2) Мястото на продажба по ал. 1, т. 2 се
определя съгласно чл. 2, т. 29 от Регламент
(ЕС) 2015/751.
(3) Системният оператор по ал. 1 определя
и оповестява публично недискриминационни
правила за достъп и условия за участие в
платежната система в съответствие с чл. 130,
включително по отношение на непреките
участници.“
§ 32. В чл. 156, ал. 2 след думата „информация“ се добавя „за сметка“.
§ 33. В чл. 184, ал. 1 думите „чл. 29 и
чл. 43, ал. 3 и“ се заменят с „чл. 2, ал. 3 и 4,
чл. 29, чл. 43, ал. 3 и чл. 100, ал. 10 от този
закон, както и по“.
§ 34. В чл. 185 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „от
5000 до 10 000 лв.“ се заменят с „от 10 000 до
20 000 лв.“ и думите „от 10 000 до 20 000 лв.“
се заменят с „от 20 000 до 30 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 10 000 до 30 000 лв.“
се заменят с „от 20 000 до 40 000 лв.“ и думите „от 30 000 до 50 000 лв.“ се заменят с
„от 40 000 до 60 000 лв.“.
3. В ал. 3 думите „от 5000 до 20 000 лв.“
се заменят с „от 20 000 до 40 000 лв.“ и думите „от 20 000 до 50 000 лв.“ се заменят с
„от 40 000 до 60 000 лв.“.
4. В ал. 4 думите „от 5000 до 20 000 лв.“
се заменят с „от 20 000 до 40 000 лв.“ и думите „от 20 000 до 50 000 лв.“ се заменят с
„от 40 000 до 60 000 лв.“.
5. В ал. 5 думите „от 10 000 до 20 000 лв.“
се заменят с „от 50 000 до 100 000 лв.“ и
думите „от 20 000 до 100 000 лв.“ се заменят
с „от 100 000 до 200 000 лв.“.
§ 35. В чл. 188, ал. 1 след думата „лица“
се добавя „в срок 6 месеца от деня, в който
нарушителят е открит, но не по-късно от
5 години от извършването на нарушението“.
§ 36. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Група“ е група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството или предприятия съгласно определенията в членове
4, 5, 6 и 7 от Делегиран регламент (ЕС)
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№ 241/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г.
за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
от ношение на рег улаторни те тех ни ческ и
стандарти за капиталовите изисквания за
институциите (OB, L 74/8 от 14 март 2014 г.),
които са свързани помежду си чрез връзка,
посочена в член 10, параграф 1 или в член
113, параграф 6 или 7 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“
2. В т. 31 след думата „платеца“ се добавя
„или от негово име“.
Заключителни разпоредби
§ 37. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.;
изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г.,
бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от
1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.;
изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.;
попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.;
попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99
от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и
86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм.,
бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от
1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от
1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от
1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120
от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51
от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм.,
бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г.,
бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88
от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38,
57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102
от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102
от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60
от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и
47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм.,
бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г.,
бр. 55 от 2018 г. и бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г.)
в чл. 252, ал. 1 думите „както и платежни
услуги“ се заменят с „предоставя платежни
услуги или издава електронни пари“.
§ 38. В Закона за Българската народна
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49
и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97
и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51
и 59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7,
20 и 106 от 2018 г. и бр. 37 и 83 от 2019 г.) в
чл. 16, т. 15 след думата „пари“ се добавя „и
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регистрира, отказва регистриране и заличава
доставчици на услуги по предоставяне на
информация за сметка“.
§ 39. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г.,
бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от
2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14,
22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81,
95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г.
и бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г.) в чл. 62,
ал. 10, изречение второ думите „и в БНБ“
се заличават.
§ 40. В Закона за а дминист рат ивни те
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92
от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от
1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г.,
бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от
1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г.,
бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от
1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от
2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69
и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г.,
бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и
77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17
от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от
2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101
от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г. и бр. 83 и 94
от 2019 г.) в чл. 34 в ал. 1 думите „Закона за
платежните услуги и платежните системи“
се заличават, а в ал. 2 след думите „Закона
за независимия финансов одит“ се добавя
„Закона за платежните услуги и платежните
системи“ и се поставя запетая.
§ 41. В Закона за държавния служител
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от
2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г.,
бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от
2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15,
46, 58, 77, 91 и 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100
от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15
и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.,
бр. 38, 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103
от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 от 2018 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 79 и 100
от 2019 г.) в чл. 21, ал. 4, т. 2 накрая се добавя „или изпълнител“.
§ 42. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69
от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12
и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от
1998 г.; Решение № 11 на Конституционния
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съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56,
83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от
1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от
2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от
2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18,
33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от
2012 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1,
27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г.,
бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96
и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и
92 от 2018 г. и бр. 79 от 2019 г.) в чл. 107а,
ал. 9, т. 2 накрая се добавя „или изпълнител“.
§ 43. В Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм.,
бр. 43 и 74 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.,
бр. 2 от 2018 г. и бр. 29 и 94 от 2019 г.) в
чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) Ресурсите, възстановени на финансовите инструменти от инвестиции или от
освобож даването на ресу рси, поети като
задължение по договори за гаранции, включително изплащане на главници и печалби
и други приходи или доходи, като лихви,
гаранционни такси, дивиденти, капиталова
печалба или всякакви други постъпления от
инвестиции, които могат да бъдат отнесени
към подкрепата от европейските фондове,
генерирани след края на периода на допустимост на разходите и/или след изтичане
на срока на финансовите споразумения, се
прехвърлят на Националния фонд и се включват като активи на сметката за средства от
Европейския съюз на Националния фонд.“
§ 44. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 31, който влиза в сила в
6-месечен срок от обнародването му.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1384

УК АЗ № 25
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на За-
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кона за ветеринарномедицинската дейност,
приет от 44-то Народно събрание на 6 февруари 2020 г.
Издаден в София на 11 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
ветеринарномедицинск ата дейнос т (обн.,
ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и
88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13,
36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от
2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от
2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66,
68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и
85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г. и бр. 24
и 101 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Българската агенция по безопасност на
храните е официалният компетентен орган за
осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност по смисъла на
чл. 4, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625
на Европейския парламент и на Съвета от
15 март 2017 г. относно официалния контрол
и другите официални дейности, извършвани
с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и продуктите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент
и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и
(EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви
98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/
EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна
на регла мен т и (EО) № 854/20 0 4 и (EО)
№ 882/2004 на Европейск и я парламент и
на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/
ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО,
96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение
92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент
(EС) 2017/625“.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „а“ накрая се добавя
„независимо от тяхното предназначение и
статута на мястото, където се отглеждат“.
2. В ал. 3 т. 7 се отменя.
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3. В ал. 4 думите „Министерството на
земеделието, храните и горите“ се заменят
с „БАБХ“.
4. В ал. 5 думите „и издава бюлетин“ се
заличават.
§ 3. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. Официалният контрол и другите
официални дейности се извършват по реда
на Регламент (EС) 2017/625 и актовете по
прилагането му.“
§ 4. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) На лицата по ал. 1 се осигу ряват
достъп, съдействие, сътрудничество и информация съгласно чл. 15, параграфи 1 – 3
от Регламент (EС) 2017/625.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За официален ветеринарен лекар в
едно от направленията на дейност по ал. 1
може да бъде определен лекар, който отговаря на изискванията по чл. 5, параграф 4
от Регламент (EС) 2017/625.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) При осъществяване на официален
контрол в животновъдните обекти се изпълняват мерките за биосигурност.“
§ 6. В глава втора в наименованието на
раздел II думата „дейността“ се заменя с
„ветеринарномедицинската дейност“.
§ 7. В чл. 27 ал. 5 се отменя.
§ 8. В чл. 35, ал. 1 се създава т. 3:
„3. при прекратяване на договора за наем
на обекта, в който е регистрирано ветеринарномедицинското заведение.“
§ 9. В чл. 39, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 14 се изменя така:
„14. въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ:
а) информацията по чл. 132, ал. 1, т. 4, 5,
6 и 7 – в тридневен срок от датата на уведомяването за съответното събитие;
б) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност
и информацията по чл. 132, ал. 1, т. 13 – в
7-дневен срок от датата на извършване на
съответното мероприятие;
в) информация за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118,
ал. 1 – в 7-дневен срок от датата на попълване на първичния документ за изпълнение
на съответната мярка;
г) данните за идентифицираните животни
по чл. 132, ал. 1, т. 4а и 4б – в 7-дневен срок
от извършване на официалната идентификация;“.
2. Създават се т. 15 и 16:
„15. посещават животновъдните обекти
за изпълнение на мерките по програмите
по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 при условия
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и по ред, определени в процедура, одобрена
от изпълнителния директор на БАБХ;
16. съдействат на собствениците на животновъдни обекти, с които имат договори,
сключени по реда на чл. 137а, да изготвят
план за прилагане на спешни мерки при
констатиране на заразна болест в животновъдните обекти.“
§ 10. В чл. 46д накрая се добавя „регистрирани по реда на чл. 25, с изключение
на случаите по чл. 46ж“.
§ 11. В чл. 46ж думата „издава“ се заменя
с „или оправомощени от него лица издават“.
§ 12. В чл. 51, ал. 1 думите „в БАБХ“ се
заличават.
§ 13. В чл. 51б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „които са“ се заличават
и накрая се добавя „при условията и по реда
на наредбата по чл. 51, ал. 5“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат
за управители на ветеринарни клиники и
амбулатории и регистрирани ветеринарни
лекари, осъществяващи ветеринарномедицинска практика в тях, както и за търговци
на едро и на дребно с ветеринарномедицински продукти, които са закупили средства за
официална идентификация от лица, вписани
в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ и думите
„ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3,
т. 21“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.
10. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) При промяна на наименованието
на юридическото лице или на едноличния
търговец, при която не се променя единният
идентификационен код, и/или при промяна
на седалището и адреса на управление на
производителя или на търговеца на средства
за официална идентификация лицата по ал. 1
подават заявление до изпълнителния директор на БАБХ. В 7-дневен срок от подаване на
заявлението промяната се вписва в регистъра
по чл. 7, ал. 3, т. 21, като изпълнителният
директор на БАБХ издава ново удостоверение и със заповед обезсилва предходното.
За издаването на удостоверението не се
заплаща такса.
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(11) При промяна на наименованието на
юридическото лице или на едноличния търговец, при която се извършва и промяна на
единния идентификационен код, лицата по
ал. 1 подават ново заявление, което се разглежда при условията и по реда на ал. 3 – 8.“
§ 14. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 6:
„6. се придружават до тяхното местоназначение със здравен сертификат, издаден
от официален ветеринарен лекар по образец
съгласно ветеринарното законодателство на
Европейския съюз; редът, условията и сроковете за издаване на здравен сертификат се
уреждат с процедура, утвърдена със заповед
на изпълнителния директор на БАБХ.“
§ 15. Член 66 се изменя така:
„Ч л. 66. (1) За гара н т и ра не на п ъ л на
безопасност на крайния продукт и предотврат я ва не въ зн и к ва не т о на опасно с т за
здравето на хората и/или животните и/или
за околната среда странични животински
продукти и продукти, получени от тях, се
събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за установяване на здравни
п рави ла от носно ст рани чни ж ивот инск и
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент
за страничните животински продукти) (ОВ,
L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009“, и
Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията
от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека,
и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на
Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки
на границата съгласно посочената Директива
(OB, L 54/1 от 26 февруари 2011 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 142/2011“.
(2) Изгарянето и съвместното изгаряне на
странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършват съгласно
глава I от приложение III на Регламент (ЕС)
№ 142/2011.
(3) Обработката, преработката или обезвреждането на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва по методите, определени в глава III
и IV от приложение IV на Регламент (ЕС)
№ 142/2011.
(4) Разрешаване на използването на алтернативни методи за употреба или унищожаване
на странични животински продукти и про-
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дукти, получени от тях, се извършва по реда
на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“
§ 16. В чл. 76, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „при спазване на изискванията относно
въ змож нос т та за п рослед я ва не с ъгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011
на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изиск вани я та за въ змож нос т та за
проследяване, установени с Регламент (ЕО)
№ 178/2002 на Европейския парламент и на
Съвета относно храните от животински произход (ОВ, L 242/2 от 20 септември 2011 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 931/2011“.
§ 17. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Когато суровините и храните
произхождат от друга държава членка, проверките се извършват по един и същи начин,
както за суровините и храните, които са
предназначени за търговия на националния
пазар.
(2) Когато за суровините и храните няма
ветеринарномедицински изисквания на Европейския съюз, те се придружават от сертификати, фактури и/или други документи,
включително счетоводни, свързани с пратката, при спазване на изискванията относно
въ змож нос т та за п рослед я ва не с ъгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011.
(3) Когато с нормативен акт на Европейската комисия се въвеждат специални
в е т е ри н а рно мед и ц и нс к и и з ис к в а н и я по
отношение на определени суровини и/или
храни, ветеринарните лекари ги допускат в
обекта само ако са придружени с ветеринарен сертификат по образец.“
§ 18. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. При осъществяване на дейността
си лицата по чл. 83, ал. 1:
1. разполагат със системи и процедури, даващи възможност за проследяване, съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на
Европейски орган за безопасност на храните
и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 178/2002“;
2. с ъх ра н я ват на й-ма л ко 6 мес еца о т
датата на изтичане срока на трайност на
суровините или храните сертификатите или
документите, които придружават пратката,
и ги представят на ветеринарните лекари
при поискване.“
§ 19. В чл. 86 думите „в обект, който не
е под постоянен ветеринарен контрол“ се
заличават.
§ 20. Член 89 се отменя.
§ 21. В чл. 90, ал. 1 се създава т. 3:
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„3. че суровините или храните са негодни за консумация от човека по смисъла на
Закона за храните.“
§ 22. В чл. 109 думите „ал. 1“ се заменят
с „ал. 2, т. 1“.
§ 23. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 8 думите „унищожаване на
животни и“ се заменят с „умъртвяване и
унищожаване на животни и унищожаване на“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него лице може да
възложи със заповед прилагането на мерките
по ал. 1, т. 8, 9 и 12 на физически или юридически лица, които притежават удостоверение
за придобита квалификация за извършване
на съответната дейност, издадено от висши
училища или от център за професионално
обучение, получил лицензия по чл. 42, т. 2
от Закона за професионалното образование
и обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ. Възлагането
се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
(6) Условията и редът за прилагане на
мерките по ал. 1, т. 12 се определят с наредба на министъра на земеделието, храните
и горите.“
§ 24. В чл. 131, ал. 4 думата „тридневен“
се заменя с „14-дневен“.
§ 25. В глава шеста в наименованието на
раздел II след думата „самоуправление“ се
добавя „и местната администрация“.
§ 26. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се добавя „предвидени в
българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз“;
б) в т. 3 накрая се добавя „предвидени в
българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз“;
в) създават се т. 3а и 3б:
„3а. не допускат придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни
и за еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на:
а) придвижването на животните с цел
ежедневна паша;
б) еднокопитните животни, участващи в
състезания или в изложби, и еднокопитните
животни – собственост на Министерството
на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт;
3б. осигуряват и спазват мерките за биосигурност;“
г) създават се т. 4а и 4б:
„4а. в 7-дневен срок писмено уведомяват
ветеринарния лекар, обслужващ животновъд-
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ния обект, за паднали или за невъзможни
за разчитане средства за официална идентификация;
4б. в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзмож ност
за разчитане на средствата за официална
идентификация осигуряват поставянето на
тяхно място на заместващи средства;“
д) в т. 5 думите „незабавно писмено уведомяват за“ се заменят с „в тридневен срок
от установяване на събитието писмено уведомяват за откраднати, убити или“;
е) в т. 6 думата „до“ се заменя с „не покъсно от“;
ж) в т. 8 след думата „закланите“ се добавя „откраднатите, убитите“;
з) в т. 18 думата „до“ се заменя с „в“ и
накрая се добавя „и оказват съдействие при
извършването на проверката“;
и) точка 20 се изменя така:
„20. изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински
контрол по чл. 7, ал. 1;“
к) точка 21 се изменя така:
„21. извършват ежегодно в срок до 20
октомври инвентаризация на животните в
обектите, регистрирани по чл. 137, ал. 1 – 9,
и в срок до 7 работни дни от извършването
на инвентаризацията подават до официалния
ветеринарен лекар, отговарящ за съответната
община, декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на БАБХ;“
л) точка 23 се изменя така:
„23. при хранене на животните спазват изискванията за съответните дейности, съгласно
чл. 26, ал. 5 от Закона за фуражите;“
м) в т. 24 думата „незабавно“ се заменя
с „не по-късно от 24 часа“;
н) създават се т. 25 – 28:
„25. съхраняват в животновъдния обект на
електронен и/или на хартиен носител всички
документи, свързани с дейността на обекта
и с животните в него, и ги предоставят на
компетентните органи при поискване;
26. изпълняват програми за самоконтрол
на заболявания за съответния вид животни,
утвърдени от директора на ОДБХ, на чиято
територия се намира обектът;
27. населват животни в животновъдни
обекти само след писмено разрешение на
директора на съответната ОДБХ;
28. изготвят план за прилагане на спешни
мерки при констатиране на заразна болест в
животновъдните обекти с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3, т. 1, буква „а“ думите „от официален ветеринарен лекар“ се заличават.
4. Създават се ал. 5 – 9:
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„(5) За издаване на разрешение за населване на животни по ал. 1, т. 27 собственикът или
ползвателят на животновъдния обект подава
до директора на ОДБХ по местонахождението
на обекта заявление по образец, утвърден от
изпълнителния директор на БАБХ.
(6) Разрешението за населване се издава при условията и по реда на процедура,
одобрена от изпълнителни я директор на
БАБХ, съгласувана от директора на Центъра
за оценка на риска по хранителната верига
(ЦОРХВ), след извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и въз
основа на предварителна оценка на риска,
изготвена от ЦОРХВ.
(7) Оценката на риска по ал. 6 се изготвя
за съответната административна област, в
която се намира животновъдният обект. В
нея се включва и индивидуална оценка за
индустриалните и/или фамилни ферми:
1. в които са изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на констатирани
болести по чл. 47, ал. 1;
2. попадащи в зоните за ограничение,
определени съгласно заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на
Европейската комисия.
(8) Директорът на ОДБХ в срок до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението по ал. 5 издава разрешение за населване
или постановява мотивиран отказ. Отказът
се съобщава и може да се обжалва по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(9) Определянето на животновъден обект
като индустриална или фамилна ферма се
извършва по критерии, определени в съответната наредба по чл. 137, ал. 10.“
§ 27. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя
„са длъжни да“;
б) в т. 1 след думите „съдействат за“ се
добавя „организиране на“;
в) създават се т. 1а и 1б:
„1а. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет
и от комисиите по чл. 128, ал. 1 мерки за
ограничаване и ликвидиране на болести по
животните;
1б. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с
профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болести по животните и зоонози;“
г) точка 4 се изменя така:
„4. организират и предприемат действия
за събиране и обезвреждане на умрелите
безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;“
д) точка 5 се изменя така:
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„5. организират определянето на терен за
загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване
на странични животински продукти извън
обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите
по чл. 259а, в случаите, определени в чл. 19,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;“
е) в т. 6 след думите „водопой от“ се добавя „безстопанствени животни и“ и думите
„идентифицирани и“ се заменят с „идентифицирани и/или“;
ж) създават се т. 10 и 11:
„10. поддържат и актуализират публичен
рег ист ър на домашни те к у чета, ловни те
кучета и кучетата, които придружават или
охраняват селскостопански животни, които
се придвижват към регистриран животновъден обект;
11. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на
животните в животновъдните обекти – лични
стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни,
броя, вида и категорията на животните от
животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията
предават списъка на официалния ветеринарен
лекар, отговарящ за съответната община, и
го поставят на видно място.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 2, кметовете
и кметските наместници оказват съдействие
и подпомагат дейността на ветеринарните
лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:
1. актуализират списъка по ал. 2, т. 11;
2. организират дейностите по загробване
на труповете на животните по реда на наредбата по чл. 259, ал. 3;
3. осигуряват транспорт и организират
извозването на труповете на животните до
терена за загробване;
4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграж дането и
поддържането на дезинфекционни площадки
на входовете/изходите на населените места,
на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение
на мерките за ограничаване и ликвидиране
на болестта по животните на съответната
територия;
6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените
места, на чиято територия е констатирано
епизоотичното огнище;
7. забраняват провеж дането на масови
мероприятия в населените места, на чиято
територия е констатирано епизоотичното
огнище;
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8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14.“
§ 28. В чл. 135, ал. 2 думите „в съответствие с наредбата“ се заменят с „по реда на
съответната наредба“.
§ 29. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„обекти“ се добавя „с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства“,
а след думите „експлоатация на обекта“ се
добавя „или удостоверение за търпимост на
сградата в съответствие с § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на
територията“.
2. В ал. 3 думата „тридневен“ се заменя
с „10-дневен“.
3. В ал. 6 думите „с наредбата“ се заменят
със „със съответната наредба“.
4. В ал. 10 след думата „изисквания“ се
добавя „и мерките за биосигурност“ и думата
„наредба“ се заменя с „наредби“.
5. Създават се ал. 11 – 22:
„(11) Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански
животни подлежат на регистрация в ОДБХ,
на чиято територия се намира обектът.
(12) За регистрация по ал. 11 собственикът
или ползвателят на обекта подава до директора на ОДБХ заявление по образец, утвърден
от изпълнителния директор на БАБХ.
(13) Заявлението за регистрация се подава
чрез кмета или кметския наместник, като
за всяко заявление се издава входящ номер.
На всеки 10 дни кметът или кметският наместник предоставя на съответната ОДБХ
за регистрация всички постъпили за периода
заявления.
(14) В 7-дневен срок от получаване на
заявленията по ал. 13 директорът на ОДБХ
със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за
спазване на изискванията на съответната
наредба по ал. 10. В състава на комисията
се включват официален ветеринарен лекар
или оправомощено от директора на ОДБХ
лице с ветеринарномедицинско образование,
кметът или кметският наместник или оправомощено от него лице.
(15) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комиси ята по а л. 14
представя на директора на ОДБХ становище
с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че
личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията
дава писмено предписание на заявителя и
определя срок за отстраняване на пропуските.
(16) При отстраняване на пропуските преди
изтичане на посочения в предписанието срок
заявителят писмено информира ОДБХ чрез
кмета или кметския наместник. В срок до
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7 работни дни комисията по ал. 14 извършва
повторна проверка на обекта. За резултатите
от проверката се съставя протокол, който се
представя на директора на ОДБХ.
(17) В срок до три работни дни от представяне на становището по ал. 15 или на
протокола по ал. 16 директорът на ОДБХ
вписва животновъдния обект в регистъра по
ал. 6 и издава удостоверение за регистрация
или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията,
определени в съответната наредба по ал. 10.
(18) Областната дирекция по безопасност
на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по
чл. 137б, ал. 2, за всеки новорегистриран
обект.
(19) Отказът по ал. 17 се съобщава и може
да се обжалва по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(20) За рег ист рац и я на ж иво т новъден
обект – лично стопанство, и за въвеждане на
данните от идентификацията на животните
в него в Ин тег ри раната информац ионна
система на БАБХ не се събира такса.
(21) Регистърът по ал. 6 за животновъдните обекти – лични стопанства, съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение;
2. ветеринарен регистрационен номер на
обекта;
3. име и постоянен адрес на собственика;
4. адрес/местонахождение на обекта;
5. вид и брой на животните в обекта;
6. промени във вписаните обстоятелства.
(22) Регистрацията на животновъдните
обекти е безсрочна.“
§ 30. Член 137а се изменя така:
„Чл. 137а. (1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1 – 9, сключват
с регистрирани ветеринарни лекари договори
за профилактика, лечение и диагностика на
болести по животните и за изпълнение на
мерките по програмите по чл. 46з, 46и и
чл. 118, ал. 1. Образецът на договора в частта
му за изпълнение на мерките по програмите
по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 се утвърждава
от изпълнителния директор на БАБХ след
съгласуване с БВС. Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват областните колегии
на БВС за сключените от тях договори.
(2) Ветеринарните лекари по ал. 1 сключват с директора на ОДБХ на територията,
на която е местонахож дението на ж ивотновъдния обект, договори за изпълнение
на мерките по програмите по чл. 46з, 46и
и чл. 118, ал. 1. В договорите се определя
и минимален брой посещения на животновъдните обекти. Образецът на договора се

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

утвърждава от изпълнителния директор на
БАБХ след съгласуване с БВС.
(3) Всеки регистриран ветеринарен лекар
изготвя списък на животновъдните обекти,
които ще обслужва по силата на сключените
договори, който предоставя на официалния
ветеринарен лекар, отговарящ за съответната
община, и на съответната областна колегия
на БВС.
(4) При прекратяване на договора по ал. 1
собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от
прекратяването му да сключи договор с друг
регистриран ветеринарен лекар.
(5) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1
по преценка на собственика или ползвателя
на животновъдния обект може да се извършва
до два пъти в рамките на една календарна година – през месец януари и месец юни,
освен в случай на смърт или други събития,
които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от
ветеринарния лекар. Смяната на регистрирания ветеринарен лекар е допустима, при
условие че собственикът или ползвателят на
животновъдния обект е изплатил дължимите
суми по договора по ал. 1 на ветеринарния
лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект.
(6) Собственик или ползвател на ж ивотновъден обект, който желае да смени
вет ери нарн и я лекар по а л. 1, у ведом я ва
писмено директора на съответната ОДБХ
в срок най-малко 15 дни преди датата на
сключване на договор с друг регистриран
ветеринарен лекар.
(7) Дирек торът на ОДБХ със заповед
определя комисия, която в 15-дневен срок
да извърши проверка на документацията,
свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект.
(8) В състава на комисията по ал. 7 се
включват официалният ветеринарен лекар,
отговарящ за съответната община, и служители от ОДБХ, отговарящи за здравеопазването на животните и за обслужването
на Интегрираната информационна система
на БАБХ.
(9) Комисията по ал. 7 съставя протокол,
който съдържа констатации от извършената
проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за ОДБХ, за ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал
животновъдния обект, и за новоизбрания
регистриран ветеринарен лекар.
(10) В присъствие на комисията по ал. 7
ветеринарният лекар, който до момента е
обсл у ж ва л ж ивот новъдни я обек т, п редава с п ротокол ветеринарномедицинската
документация на обекта на новоизбрания
регистриран ветеринарен лекар.
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(11) Директорът на съответната ОДБХ
сключва договор с новоизбрания регистриран
ветеринарен лекар.
(12) Регистрираните ветеринарни лекари,
сключили договори за профилактика, лечение
и диагностика на болести по животните и
за изпълнение на мерките по програмите по
чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 за индустриални
ферми, нямат право да сключват договори
по чл. 137б.
(13) Директорът на съответната ОДБХ
изготвя и поддържа актуален списък на ветеринарните лекари, сключили договори по
ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет
страницата на агенцията.“
§ 31. Член 137б се изменя така:
„Чл. 137б. (1) Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област,
за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване, и писмено уведомява
съответната областна колегия на БВС. Общото събрание на областната колегия на
БВС с решение определя най-малко по един
регистриран ветеринарен лекар за всяко от
определените населени места. Разпределението на регистрираните ветеринарни лекари
по населени места се публикува на интернет
страницата на БВС и се оповестява по подходящ начин във всяка община и кметство
за прилежащата им територия.
(2) Директорът на ОДБХ сключва договори
с регистрираните ветеринарни лекари по ал. 1
за изпълнение на мерките по програмите по
чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 за регистрираните
животновъдни обекти – лични стопанства,
на територията на областта. В договорите
се определя и минимален брой посещения
на животновъдните обекти. Образецът на
договора се утвърждава от изпълнителния
директор на БАБХ след съгласуване с БВС.
(3) Собствениците или ползвателите на
регистрирани животновъдни обекти – лични
стопанства, сключват договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по
животните и за изпълнение на мерките по
програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1
с ветеринарните лекари по ал. 2.
(4) Регистрираните ветеринарни лекари
изготвят списък на животновъдните обекти – лични стопанства, които ще обслужват
по силата на сключените договори по ал. 3.
Списъкът се предоставя на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната
община.
(5) Регистрираните ветеринарни лекари
уведомяват в тридневен срок официалния
ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, при установяване на животни,
които представл яват епизоотичен риск в
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животновъдни обекти – лични стопанства,
включително и когато обектите не са регистрирани по реда на закона.
(6) При прекратяване на договора за изпълнение на дейностите по профилактика,
лечение и диагностика на болести по животните собственикът или ползвателят на
животновъдния обект е длъжен в 7-дневен
срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар.
(7) Собст веник ът и ли ползват ел я т на
животновъдния обект може да сключи договор с регистриран ветеринарен лекар по
избор, когато не е съгласен дейностите по
профилактика, лечение и диагностика на
болести по животните да бъдат извършвани
от определения по реда на ал. 1 ветеринарен
лекар. Смяната на ветеринарния лекар може
да се извършва до два пъти в рамките на
една календарна година – през месец януари
и месец юни, освен в случай на смърт или
други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар.
(8) Дирек торът на съответната ОДБХ
изготвя и поддържа актуални списъци на
регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори по ал. 2 и 3, които изпраща в
Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на агенцията
и предоставя на к мета или на к метск и я
наместник на съответното населено място.“
§ 32. Член 137в се изменя така:
„Чл. 137в. (1) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 3 – 7 собственикът
или ползвателят на животновъдния обект в
7-дневен срок от настъпване на промяната
подава заявление до директора на съответната ОДБХ, към което прилага документи,
свързани с нея, както и документ за платена
такса в размер, определен в тарифата по
чл. 14, ал. 2, в случаите, когато плащането
не е извършено по електронен път.
(2) При промяна в обстоятелствата по
чл. 137, ал. 9, т. 3 директорът на ОДБХ в
7-дневен срок от подаване на заявлението
вписва промените в регистъра по чл. 137,
ал. 6 и издава ново удостоверение за регистрация на обекта.
(3) При промяна в обстоятелствата по
чл. 137, ал. 9, т. 4 – 7 се прилага редът по
чл. 137, ал. 2 – 7.
(4) При издаване на ново удостоверение за
регистрация на обекта директорът на ОДБХ
със заповед обезсилва предходното.“
§ 33. В чл. 138, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „регистрацията“ се добавя „по чл. 137“ и накрая се
добавя „със заповед на директора на ОДБХ“.
2. Създават се т. 3 – 6:
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„3. при прекратяване на правото на ползване на обекта или при изтичане на срока
за ползването му;
4. при смърт на собственика или ползвателя на животновъдния обект и липса на
негови наследници;
5. при системно възпрепятстване на контролната дейност на БАБХ;
6. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган се установи, че заявителят е
предоставил неистински данни или информация с невярно съдържание в заявлението
за регистрация.“
§ 34. В чл. 138в думите „чл. 138“ се заменят с „чл. 138б“.
§ 35. В чл. 139, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. отглеждането на животни, на които
не е извършена официална идентификация,
и/или на животни, по отношение на които
не са изпълнени мерките по програмите по
чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1;“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. придвижването или транспортирането
на животни, на които не е извършена официална идентификация, и/или на животни,
по отношение на които не са изпълнени
мерките по програмите по чл. 46з, 46и и
чл. 118, ал. 1;“.
3. В т. 16 думите „чл. 51“ се заменят с
„чл. 137“.
4. Създава се т. 17:
„17. п ревишава нет о на ка па ц и т ета на
животновъдния обект, определен в удостоверението за регистрация по чл. 137.“
§ 36. В чл. 139а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) При установяване на нарушение по
чл. 139, ал. 1, т. 1 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват
директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за налагане
на забрана за движение на животните и за
извършване на необходими те ветеринар номедицинск и изследвани я за сметка на
собственика. При отрицателни резултати
о т и з с лед ва н и я т а д и р ек т ор ът н а ОД БХ
разпорежда на собственика на животните
да предприеме действия за регистрация на
животновъдния обект, съответно за идентификация на животните. При положителни
резултати от изследванията се предприемат
действията по ал. 4.
(2) При възпрепятстване на достъп до
подлежащия на контрол животновъден обект
или до животните, по искане на ОДБХ органите на Министерството на вътрешните
работи оказват необходимото съдействие.“
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2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея
думите „т. 1“ се заменят с „т. 1а“, съюзът
„или“ се заменя с „и“, а след думата „място“ се добавя „определено от директора на
ОДБХ“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 3“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
7. Създава се ал. 8:
„(8) При установяване на безстопанствени
селскостопански животни се прилага редът
по ал. 1 – 7.“
§ 37. В ч л . 1 39 б , а л . 1 , т. 1 д у м и т е
„ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 3 – 6“.
§ 38. В чл. 140 се създава ал. 3:
„(3) Изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него лице може да
възложи със заповед изпълнението на мерките по ал. 1 на физически или юридически
лица, определени при условията и по реда
на чл. 117, ал. 5.“
§ 39. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 3 думите „т. 1“ се заменят с „чл. 47,
ал. 1“;
в) в т. 4 думите „т. 1“ се заменят с „чл. 47,
ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят
с „чл. 47, ал. 1“.
§ 40. Член 142 се изменя така:
„Чл. 142. (1) Не се изплаща обезщетение
на собственици на животни, които:
1. не са изпълнили изискванията по чл. 132,
ал. 1, т. 1 – 6, 10 – 12, 15 – 20, 24, 26 и 27;
2. не са регистрирали животновъдния си
обект по реда на чл. 137;
3. не са осигурили достъп до животните
си за изпълнение на съответната мярка по
чл. 140, ал. 1;
4. са нарушили забрани по закона, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния
директор на БАБХ и/или свързани с тях
забрани, наложени с актове на други държавни органи, съгласно техните компетенции;
5. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1;
6. отглеж дат ж ивотни в ж ивотновъден
обект, в който повторно е констатирана една
и съща болест по чл. 47, ал. 1 и който се
намира в зоните за ограничение, определени
със заповед на изпълнителния директор на
БАБХ и/или с акт на Европейската комисия – за периода на ограничението.
7. са регистрирали нови обекти или, които
населват животни в животновъдни обекти,
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регистрирани по реда на чл. 137 в зоните
за ограничение, определени със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ и/или с
акт на Европейската комисия – за периода
на ограничението.
(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 – 6 трябва
да е издадено наказателно постановление
и л и да е изг о т вен док ла д о т п роведено
епизоотично проу чване след възник на ло
огнище на заразна болест по чл. 47, ал. 1.
Епизоотичното проучване се извършва от
постоянна комисия, назначена със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите
или оправомощено от него лице.“
§ 41. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Унищожаването на животни и/или
на обекти по чл. 141 се извършва от ОДБХ
или от физически или юридически лица по
чл. 117, ал. 5. Дейностите се изпълняват под
контрола на комисия, определена със заповед
на директора на съответната ОДБХ.“
2. В ал. 3 думата „племенни“ се заличава и след думата „животни“ се добавя „под
селекционен контрол“.
3. В ал. 4 думите „141, ал. 2“ се заменят
със „141“.
4. В ал. 7 се създава изречение второ:
„Когато труповете на животните се загробват, комисията съставя протокол.“
§ 42. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. цени на производител за живо тегло
за конкретния вид и категория животни,
предоставени от Националния статистически
институт за тримесечието, което предхожда
възникването на болестта, или“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато няма определени цени по реда
на ал. 1, т. 1, изпълнителният директор на
БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето им на независим оценител.
(4) Възнаг ра ж дението на независими я
оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.
(5) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 3 макси ма л н и я т ра змер на обезще т ен ие т о с е
определя в наредбата по чл. 109.“
§ 43. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „лицензиран“ се заменя
с „независим“.
2. В ал. 2 думата „лицензирания“ се заменя
с „независимия“ и след думата „сметка“ се
добавя „на бюджета“.
§ 44. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „пазарна цена по видове“ се заменят
с „цена на производител по видове и катего-
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рии“, а думите „месеца, който“ се заменят
с „тримесечието, което“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато няма определени цени по реда
на ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него лице възлага
определянето им на независим оценител.
(3) Възнаг ра ж дението на независими я
оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.“
§ 45. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„смъртта или унищожаването на животни“
се заменят с „умъртвяването, унищожаването
или на смъртта на животните, когато същата е настъпила след датата на обявяване на
съмнение за възникване на болест по чл. 47,
ал. 1 и/или от унищожаването“.
2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или
доклада по чл. 142, ал. 2“.
§ 46. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. съставя акт за обезщетение по образец, утвърден от изпълнителния директор
на БАБХ, в срок до 30 работни дни от датата на умъртвяването, унищожаването или
на смъртта на животните, когато същата е
настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на болест по чл. 47, ал. 1,
и изплаща обезщетението в срок до 30 дни
от датата на изготвения акт със средства
от бюджета на БАБХ или с целево предоставени средства от държавния бюджет; при
определяне на размера на обезщетението
може да се наложи коефициент на редукция,
определен съгласно наредбата по чл. 109;“.
2. В т. 3 се създава изречение второ: „Заповедта се съобщава и може да се обжалва
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.“
§ 47. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „БАБХ“ се добавя
„в 7-дневен срок от подаване на заявлението“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията по ал. 2 в срок до 14 дни
извършва проверка, като:
1. в случай на непълноти или неточности
в представените документи и/или несъответствие в регистрацията на опитната база
писмено уведомява заявителя и определя
срок 10 дни за отстраняването им, както и
за предоставяне на допълнителни документи;
в уведомлението се указва, че в тези случаи
срокът по ал. 5 спира да тече;
2. при пълнота и точност на представените
документи и съответствие в регистрацията на
опитната база писмено уведомява заявителя,
включително за продължаване на производството по ал. 5 и 6, и изпраща преписката
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до Комисията по етика към животните в
срок до три дни.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) След представяне на док у ментите
по ал. 3, т. 1 в срок до три дни комисията
по ал. 2 ги изпраща до Комисията по етика
към животните. Когато в срока по ал. 3,
т. 1 заявителят не отстрани непълнотите
и/и ли неточност и т е и/и ли не п редстави
изискуемите документи, производството се
прекратява със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ.“
4. В ал. 5 думите „едномесечен срок“ се
заменят със „срок до 40 дни“.
5. В ал. 6 думата „мотивирано“ се заменя
със „със заповед“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Заповедите по ал. 4 и 6 се съобщават
и могат да се обжалват по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
7. В ал. 9 думите „тридневен срок“ се
заменят със „срок до три дни“.
§ 48. В чл. 157, ал. 1 се създава т. 3:
„3. когато използването на животни в
опити не се извършва в съответствие с разрешението.“
§ 49. В чл. 159 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „при спазване на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009
на Съвета от 24 септември 2009 г. относно
защита на животните по време на умъртвяване (OB, L 303/1 от 18 ноември 2009 г.)“.
2. В ал. 3, т. 3 след думата „ликвидиране“
се добавя „или профилактика“.
§ 50. В чл. 160, ал. 2 се създава т. 5:
„5. наличие на животни с неустановен
произход.“
§ 51. В чл. 165, ал. 1 се създава нова т. 4:
„4. процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, посочени в
заявлението;“.
§ 52. В чл. 168 думите „чл. 162 и 166“ се
заменят с „чл. 162 – 166“.
§ 53. Създава се чл. 168а:
„Чл. 168а. Изпълнителният директор на
БАБХ утвърждава процедура за действия при
несъответствие с изискванията за хуманно
отношение към животните съгласно чл. 21
от Регламент (EС) 2017/625.“
§ 54. Член 174 се изменя така:
„Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят
на регистриран ветеринарен лекар, който
упражнява ветеринарномедицинска практика
във ветеринарномедицинско заведение за:
1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване
на идентификационен документ (паспорт),
отговарящи на изискванията на наредбата
по чл. 51, ал. 5;
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2. обезпаразитяване и ваксинация срещу
болести по кучетата, различни от болестта
бяс.
(2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна
възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на
ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща
ваксинация срещу болестта бяс се извършва
12 месеца след предходната.
(3) След извършване на действията по ал. 1
и 2 ветеринарният лекар въвежда данните
в Интегрираната информационна система
по чл. 51, ал. 3 на БАБХ в срока по чл. 39,
ал. 2, т. 14.
(4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща
ежемесечно по електронен път или на хартиен
носител в ОДБХ справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец,
която съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства
за идентификация, датите на поставяне на
транспондерите и на издаване на паспортите,
имената, адресите и телефоните на собствениците на животните.
(5) Собствениците на кучета заплащат
на ветеринарния лекар по ал. 1 стойността
на извършените действия и манипулации,
средствата на официална идентификация,
паспорта и въвеждането на информацията
в Интегрираната информационна система
на БАБХ.
(6) Дейностите по ал. 1 – 4 за служебни
кучета в организациите на бюджетна издръжка се извършват от ветеринарни лекари
в съответното ведомствено ветеринарномедицинско звено по чл. 12.“
§ 55. В чл. 175, ал. 2 се създава т. 7:
„7. ловни кучета, собственост на лица,
придобили право на лов по реда на Закона
за лова и опазване на дивеча.“
§ 56. Член 200 се изменя така:
„Чл. 200. (1) При извършване на контрол
за изпълнение на изискванията на Регламент
(ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март
2009 г. относно въвеждането в Общността
на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение
на Регламент (ЕО) № 136/2004 (OB, L 77/1
от 24 март 2009 г.) и при установяване на
наличие на пратки с продукти от животински произход, предназначени за лична
консумация, над количествата, определени в
регламента, официалният ветеринарен лекар
ги изземва с протокол по образец, утвърден
от изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в два
екземпляра и екземпляр от него се връчва
на лицето, от което са иззети продуктите от
животински произход.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

(3) Продуктите по ал. 1 се унищожават
в инсталация за изгаряне на територията
на ГКПП или на други места, определени
със заповед на изпълнителния директор на
БАБХ.“
§ 57. В чл. 206 накрая се добавя „или
на други места, определени със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ“.
§ 58. В чл. 224, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 59. В чл. 226 думите „с наредбите по
чл. 59 и чл. 66, ал. 2“ се заменят със „със
съответната наредба по чл. 59“.
§ 60. В чл. 229, ал. 3 думите „определени
с наредбата по чл. 66, ал. 2“ се заличават.
§ 61. В чл. 232 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. вид, адрес и дейност на обекта;“
б) точка 6 се отменя.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 62. Създава се чл. 246а:
„Чл. 246а. (1) Регистрацията по чл. 246 се
заличава и удостоверението се обезсилва със
заповед на директора на ОДБХ:
1. по искане на собственика или ползвателя на транспортното средство;
2. при промяна на предназначението на
транспортното средство;
3. при груби или системни нарушения на
нормативните изисквания;
4. при системни нарушения на хигиенните
изисквания и на системата за самоконтрол,
констатирани от органите на БАБХ;
5. при системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на
контролната им дейност.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 3 – 5 се съобщава
и може да се обжалва по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс. Обжалването
на заповедта не спира изпълнението є.“
§ 63. В чл. 251 т. 2 се изменя така:
„2. връщането на храни от животински
произход от обекти за т ъргови я на едро
и дребно в обекти за производство, освен
в сл у чаите по чл. 19 от Регламент (ЕО)
№ 178/2002.“
§ 64. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „по реда на
чл. 262“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по реда на
чл. 262“.
3. В ал. 3 думите „и на специфични рискови материали“ се заличават.
§ 65. В чл. 259а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „при необходимост и“
се заличават и накрая се добавя „по реда
на чл. 262“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Инсталациите по ал. 1 могат да бъдат
стационарни и мобилни и трябва да отговарят на условията, посочени в Приложение
III, глава II и глава III от Регламент (ЕС)
№ 142/2011.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В срок не по-късно от 24 часа преди
преместването на мобилни инсталации собствениците или ползвателите им уведомяват
писмено директора на ОДБХ по регистрация
на инсталацията и директора на ОДБХ, на
чиято територия ще осъществяват дейността
си.“
§ 66. В чл. 260, ал. 1 думите „посочени
в наредбата по чл. 66, ал. 2“ се заличават.
§ 67. В чл. 262 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1:
а) в изречение първо думите „Търговец,
който“ се заменят с „Лице, което“;
б) в изречение второ накрая се добавя „и
към него се прилагат:“;
в) изречение трето се заличава.
2. В ал. 4 думите „определени с наредбата
по чл. 66, ал. 2“ се заличават.
§ 68. В чл. 264 се правят следните изменения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. трите имена и постоянния адрес на
физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на
едноличния търговец или юридическото лице
и ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационния номер
за регистрация на лицата, регистрирани в
друга държава – членка на Европейския съюз,
или в държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство – собственик или ползвател на обекта;
4. вид, дейност, капацитет, местонахождение и адрес на обектите по чл. 259а, ал. 1,
а за мобилните инсталации – адрес по регистрация на обекта;“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 69. В чл. 266 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „вписаният в регистъра
търговец“ се заменят с „вписаното в регистъра лице“.
2. В ал. 2 думите „вписания в регистъра
търговец“ се заменят с „вписаното в регистъра лице“.
§ 70. В чл. 267 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „вписания в регистъра търговец“ се заменят с „вписаното в
регистъра лице“.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 и 2 вписаният
в регистъра търговец“ се заменят с „ал. 1,
т. 2 вписаното в регистъра лице“.
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3. В ал. 3 думите „и отбелязва това в
регистъра“ се заличават.
4. В ал. 4 след цифрата „5“ се добавя „се
съобщава и“.
§ 71. В чл. 270 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „посочени в наредбата
по чл. 66, ал. 2“ се заличават.
§ 72. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по Наредба № 22 от
2006 г. за условията и реда за обезвреждане
на странични животински продукти и на
продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС“ се заменят с „определени
с наредбата по чл. 259, ал. 3“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За сметка на държавния бюджет са
ра зход и т е за с ъби ра не, т ра нспор т и ра не,
съхранение и обезвреждане на:
1. умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1;
2. животни и/или на обекти по чл. 141;
в случаите по чл. 142, ал. 1 разходите са за
сметка на съответните собственици.“
3. В ал. 5 думите „т. 1 и 3“ се заличават.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Разходите за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни и на странични животински продукти,
добити при клане на животни в регистрирани
животновъдни обекти – лични стопанства,
са за сметка на бюджета на БАБХ.
(7) За ползване на услугите по ал. 4 и
6 собствениците на животновъдни обекти,
регистрирани по чл. 137, заплащат годишна
такса в размер, определен в тарифата по
чл. 14, ал. 2.“
§ 73. В чл. 277, ал. 1 и 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено
от него лице“.
§ 74. В чл. 278 след абревиатурата „БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 75. В чл. 285 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 8 след думите „директор на БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 76. В чл. 288 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено
от него лице“.
3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
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§ 77. В чл. 288а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „директор на БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 3 след думите „директор на БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 78. В чл. 291 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или на оправомощено от него лице“.
3. В ал. 4 думите „Министерството на
земеделието, храните и горите“ се заменят
с „БАБХ“.
§ 79. В чл. 292 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За подновяване на лиценза притежателят му подава до изпълнителния директор
на БАБХ заявление по образец най-малко
6 месеца преди изтичането на срока по ал. 1,
към което прилага:
1. списък на всички промени, свързани с
обстоятелствата, при които е издаден лицензът, които са приключили или са в ход, като
се посочват номерът и датата на стартиране
на съответната процедура, датата на приключване и кратко описание на промяната;
2. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 14, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен път;
3. декларация по образец от посоченото в
заявлението квалифицирано лице на производителя на ВМП, че активната субстанция,
която се използва като изходна суровина, е
произведена в съответствие с Добрата производствена практика (ДПП);
4. опаковка, листовка и кратка характеристика на продукта на хартиен и електронен
носител;
5. експертно становище за качеството на
продукта и професионална биография на
експерта, който го е изготвил;
6. експертно становище за клиничната
ефикасност на продукта и професионална
биография на експерта, който го е изготвил;
7. експертно становище за безопасността
на продукта и професионална биография на
експерта, който го е изготвил;
8. периодичен доклад за безопасност за
срока на валидност на лиценза.“
2. Създават се нови ал. 5 – 9:
„(5) Българската агенция по безопасност
на храните извършва служебно справка в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP)
относно наличие на актуален сертификат за
съответствие с изискванията на ДПП.
(6) Изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него лице може по
време на процедурата по ал. 4 да изиска
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от заявителя да представи и допълнителна
писмена информация, свързана с продукта.
(7) В случаите по ал. 6 срокът по чл. 292а,
ал. 1 спира да тече до представяне на изисканата информация.
(8) Когато заявителят не представи информацията по ал. 6 в срок до 180 дни от
ден я на поиск ванет о є, изп ъ л ни т ел ни я т
директор на БАБХ или оправомощено от
него лице със заповед прекратява процедурата по подновяване на лиценза и писмено
уведомява заявителя.
(9) Заповедта по ал. 8 се съобщава и може
да се обжалва по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 10 и в нея
след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или
оправомощено от него лице“.
4. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него лице в срок до
180 дни от подаване на заявлението по ал. 4
въз основа на становището на съответната
комисия по чл. 286 подновява лиценза за
употреба на ВМП или мотивирано отказва
подновяването му.
(12) Изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него лице отказва
подновяването на лиценза за употреба на
ВМП, когат о съо т ношен иет о полза/риск
при употреба на ВМП е неблагоприятно при
условията на употреба, при които е издаден
лицензът.“
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 13 и 14.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 15 и в нея
след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или
оправомощено от него лице“ и думите „6 и
7“ се заменят с „13 и 14“.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 16.
§ 80. В чл. 293 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.
2. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или на оправомощеното от него лице“.
§ 81. В чл. 294, ал. 2 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 82. В чл. 296, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. представя в БАБХ актуализиран доклад
за безопасност въз основа на информацията
по т. 1 – 5, който включва научна оценка на
съотношението полза/риск от употребата
на ВМП:
а) на всеки 6 месеца – през първата и
втората година след пускането на ВМП на
пазара;
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б) веднъж годишно – през третата и четвъртата година след пускането на ВМП на
пазара;
в) с лед че т вър тата г од и на – на вс ек и
три години, докато продуктът се предлага
на пазара;“.
§ 83. В чл. 297, ал. 4 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или на оправомощено
от него лице“.
§ 84. В чл. 298б, ал. 7 след думите „на
БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 85. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „директор“ се добавя
„или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
3. В ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
4. В ал. 8 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
5. В ал. 9 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено
от него лице“.
6. Създават се нови ал. 10 и 11:
„(10) Ког ат о ус т а нови не т оч но с т и и/
или непълноти в документацията по ал. 1,
изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице писмено изисква
от заявител я да представи допълнителна
писмена информация в срок до 30 дни от
пол у ча ва не на иск а не т о. В т ози сл у ча й
сроковете по ал. 4 и 9 спират да текат до
представяне на информацията.
(11) Когато в срока по ал. 10 заявителят не представи изисканата информация,
заявлението се оставя без разглеж дане и
процедурата се прекратява със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ или на
оправомощено от него лице.“
7. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея
в текста преди т. 1 накрая се добавя „или
оправомощено от него лице“.
8. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея
след думите „ал. 4 и 8“ се добавя „както и
заповедта по ал. 11“.
§ 86. В чл. 303 накрая се добавя „или от
оправомощено от него лице“.
§ 87. В чл. 306 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или до оправомощено от него лице“.
2. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 88. В чл. 309 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“.
2. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
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§ 89. В чл. 310 след абревиатурата „БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 90. В чл. 314, ал. 5 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 91. В чл. 315 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 накрая се добавя „или на оправомощено от него лице“.
2. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 92. В чл. 316 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено
от него лице“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено
от него лице“.
§ 93. В чл. 316а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 94. В чл. 317 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него лице със заповед
забранява употребата и търговията с партида/партиди от ВМП, без да отнема лиценза,
и разпорежда на притежателя на лиценза
за употреба на ВМП изтеглянето є/им от
пазара, когато:
1. е налице едно от основанията по чл. 316,
ал. 1, т. 1 – 4, 6, 10 и 11;
2. ветеринарномедицинският продукт е
произведен или внесен в нарушение на изискванията на чл. 343 или 355.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя
„се съобщава и“.
§ 95. В чл. 318, ал. 1, т. 1 накрая се добавя
„ал. 1, т. 1“.
§ 96. В чл. 319, ал. 1 в текста преди т. 1
след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или
оправомощено от него лице“.
§ 97. В чл. 320а, ал. 1 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 98. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Производството или вносът на ВМП
по ал. 1, т. 5 се извършва само от лица, притежаващи лиценз за производство/внасяне
на ВМП, издаден по реда на тази глава или
съгласно законодателството на държава членка, държава – страна по Споразумението за
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Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария.“
§ 99. В чл. 328 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 7 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 100. В чл. 329а, ал. 3 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 101. В чл. 332, ал. 7 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 102. В чл. 333, ал. 6 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 103. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „ВМП“ се
добавя „и/или активни субстанции“ и накрая се добавя „или от оправомощено от
него лице“.
2. В ал. 2 след думата „разфасоване“ се
добавя „етикетиране“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Българската агенция по безопасност
на храните въвежда в базата данни на Европейск и я с ъюз (EudraGM P) да н н и т е о т
лиценза за производство на ВМП.“
§ 104. В чл. 346, ал. 2 думата „материали“
се заменя със „суровини“.
§ 105. В чл. 347 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“;
б) в т. 2 думите „Добрата производствена
практика (ДПП)“ се заменят с „ДПП“.
2. В ал. 3 думите „180 дни“ се заменят с
„две години“.
3. В ал. 4 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице, което съдържа
предложение за издаване на лиценз или отказ
за издаването му“.
4. В ал. 5 думите „180 дни“ се заменят с
„две години“ и след абревиатурата „БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 106. В чл. 348, ал. 1 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 107. В чл. 348а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „директор на БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 108. В чл. 349 след думата „форми“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
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§ 109. В чл. 351 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 110. В чл. 352 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „директор на БАБХ“
се добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“;
б) създава се т. 4:
„4. спре действието на сертификата за ДПП
по чл. 388а или да го измени, като изключи
от неговия обхват определена фармацевтична
форма или дейност.“
§ 111. Член 352а се изменя така:
„Чл. 352а. Когато от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от
него лице е издадена заповед за промяна в
обхвата на лиценза за производство на ВМП,
лицензът се преиздава и промяната се вписва
в регистъра по чл. 350, ал. 1.“
§ 112. В чл. 353а, ал. 6 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 113. В чл. 356 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „или когато
за обекта е издаден сертификат за ДПП
от държава членка, държава – ст рана по
Споразу мението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация
Швейцария“.
2. В ал. 4 числото „352“ се заменя с „351
и 352“.
§ 114. В чл. 363 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.
2. В ал. 4 думите „към обектите“ се заличават.
§ 115. В чл. 365 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“.
3. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
4. В ал. 8 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 116. В чл. 368 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „а“ думите „2, 4 и 5“ се заменят с „2 и 4“;
б) в буква „б“ накрая се добавя „както
и в списъка на фармакологичните гру пи
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ВМП и/или активните субстанции, с които
се търгува“.
2. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
3. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
4. В ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 117. В чл. 369 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „други лица“ се заменят
със „собственици или ползватели на животновъдни обекти“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Доставката на ВМП по лекарско предписание в животновъдни обекти по ал. 1 се
извършва при условията на чл. 374, ал. 1 – 3.
Първият екземпляр от рецептата се съхранява
в обекта за търговия на едро от управителя
на обекта, а вторият – от собственика или
ползвателя на животновъдния обект, за срок
5 години от датата на изпълнението є.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 118. В чл. 370, ал. 2 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или на оправомощено
от него лице“.
§ 119. В чл. 371 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „и/или на активната субстанция“;
б) в т. 2 накрая се добавя „и/или на активната субстанция“;
в) в т. 3 накрая се добавя „и/или на активната субстанция“;
г) в т. 4 накрая се добавя „и/или от активната субстанция“;
2. В ал. 3 след абревиатурата „ВМП“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
§ 120. В чл. 373, ал. 1 накрая се добавя
„или от оправомощено от него лице“.
§ 121. В чл. 374 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думата „лечение“ се заменя с
„лечебно и ли профи лак т и чно т рет иране,
провеждано от ветеринарния лекар по ал. 2“.
2. В ал. 4 след думата „лечение“ се добавя
„или профилактика“.
§ 122. В чл. 376 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „оправомощено от него
лице“ се заменят с „оправомощеният от него
директор на съответната ОДБХ“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“.
3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощеното от него лице“.
4. В ал. 7 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощеното от него лице“.
§ 123. В чл. 378, ал. 1 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или на оправомощено
от него лице“.
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§ 124. В чл. 379 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 2, буква „б“, а след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от
него лице“.
2. В ал. 6 думите „ал. 1“ се заменят с
„а л. 2“, а след абревиат у рата „БА БХ“ се
добавя „или оправомощеното от него лице“.
§ 125. В чл. 380, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „и купувача“ се заменят
с „на ВМП“.
2. В т. 5 накрая се добавя „както и на
купувача на ВМП, за който е издадена рецептата“.
§ 126. В чл. 383, ал. 1 в текста преди т. 1
след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или
оправомощено от него лице“.
§ 127. В чл. 388, ал. 3 след думите „на
дребно“ се добавя „и на едро“.
§ 128. В чл. 388а, ал. 1 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от
него лице“.
§ 129. В чл. 389, ал. 2, т. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или на оправомощено от него лице“ и след думата „която“
се добавя „се съобщава и“.
§ 130. В чл. 415 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „50 до 200“ се заменят
с „500 до 1000“ и думите „300 до 500“ се
заменят с „2000 до 4000“.
2. В ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят
с „2000 до 5000“ и думите „2000 до 4000“ се
заменят с „3000 до 7000“.
3. В ал. 4 думите „10 000 до 20 000“ се
заменят с „20 000 до 30 000“ и думите „20 000
до 40 000“ се заменят с „30 000 до 50 000“.
§ 131. В чл. 416, ал. 1 числата „21 – 23“
се заменят с „21 и 22“.
§ 132. Създава се чл. 416а:
„Чл. 416а. (1) Собственик на селскостопански животни, който надвиши капацитета
на животновъден обект, определен съгласно
наредбите, издадени на основание чл. 137,
ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а
при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.“
§ 133. В чл. 417, ал. 1 думите „чл. 132,
ал. 1, т. 1 – 3, 5, 10, 11, 13, 15 – 20 и 24“ се
заменят с „чл. 132, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 10, 11,
13, 15 – 20, 24 – 28“.
§ 134. В чл. 418 думите „100 до 300“ се
заменят с „300 до 500“ и думите „300 до 500“
се заменят с „500 до 800“.
§ 135. Създава се чл. 419а:
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„Чл. 419а. Ветеринарен лекар, който не
изпълни задължение по чл. 137б, ал. 5, се
наказва с глоба от 400 до 2000 лв., а при
повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“
§ 136. В чл. 420, ал. 1 думите „и 16“ се
заменят с „16 и 17“.
§ 137. В чл. 420а, ал. 1 след думите „т. 1“
се добавя „1а“.
§ 138. Създават се чл. 421а и 421б:
„Чл. 421а. (1) Който възпрепятства изпълнението на мярка по чл. 140, ал. 1, се наказва
с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно
нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.
Чл. 421б. (1) Който наруши чл. 142, ал. 1,
т. 4 и/или 6, се наказва с глоба от 500 до
1000 лв., а при повторно нару шение – от
1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.“
§ 139. В чл. 442, ал. 1 след думите „по
чл. 229, ал. 1“ се добавя „или по чл. 229а“.
§ 140. В чл. 442а ал. 1 се изменя така:
„(1) Който наруши чл. 51б, ал. 1, се наказва
с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.“
§ 141. В чл. 442в думата „отрази“ се заменя
с „подаде данни за отразяване“.
§ 142. Създава се чл. 442т:
„Чл. 442т. Оператор по чл. 229а, който не
изпълни задължение по чл. 229б, се наказва
с имуществена санкция в размер от 300 до
500 лв., а при повторно нарушение – от 500
до 1000 лв.“
§ 143. Член 443 се изменя така:
„Чл. 443. (1) Който транспортира странични животински продукти и продукти,
получени от тях, в нарушение на чл. 245,
се наказва с глоба от 100 до 400 лв., а при
повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 4000 лв.“
§ 144. В чл. 444 думите „и в сроковете,
посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2“ се
заличават.
§ 145. В чл. 446 думите „посочено в наредба по чл. 66, ал. 2“ се заменят с „по чл. 66“.
§ 146. Създават се чл. 446а и 446б:
„Ч л. 446а. (1) Кой т о обрабо т ва и/и л и
обезврежда странични животински продукти в обекти, които не са регистрирани по
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реда на закона, се наказва с глоба от 2000
до 3000 лв., а при повторно нарушение – от
3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 446б. Собственик или ползвател на
моби л на и нс та ла ц и я, кой т о не изп ъ л н и
задължение по чл. 259а, ал. 5, се наказва с
имуществена санкция от 300 до 500 лв., а
при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.“
§ 147. Член 448 се отменя.
§ 148. Член 449 се отменя.
§ 149. Създава се нов чл. 449а:
„Чл. 449а. (1) Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран по реда
на чл. 137 животновъден обект, се наказва
с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно
нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“
§ 150. В чл. 449г, ал. 1 думите „сключи
договор по чл. 275, ал. 2 и 3“ се заменят с
„предаде странични животински продукти
в нарушение на чл. 275“.
§ 151. Член 450 се изменя така:
„Чл. 450. (1) Кой то без лиценз п роизвеж да, съхранява или продава ВМП или
който предлага за употреба, или съхранява
нелицензиран за употреба ВМП, се наказва
с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.“
§ 152. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „50 до 100“ се заменят
с „300 до 500“, а думите „200 до 500“ се заменят с „500 до 1000“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управител на обект за търговия на
едро или обект за търговия на дребно с ВМП,
който не изпълни задължение по чл. 369,
ал. 4 или чл. 374, ал. 5, се наказва с глоба
в размер от 200 до 400 лв., а при повторно
нарушение – от 400 до 800 лв.“
3. В ал. 3 след ду мите „задъл жението
по“ се добавя „чл. 369, ал. 4 или“, числото
„50“ се заменя със „100“, а числото „100“ се
заменя с „200“.
§ 153. Член 453 се отменя.
§ 154. В чл. 454, ал. 1 числото „1500“ се
заменя с „2000“.
§ 155. Член 460 се отменя.
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§ 156. Създава се чл. 465а:
„Чл. 465а. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по
чл. 297, ал. 1 – 4, се наказва с имуществена
санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.“
§ 157. В чл. 469, ал. 1 след думата „закон“
се добавя „или наложена мярка по чл. 138
от Регламент (EС) 2017/625“.
§ 158. Член 470 се изменя така:
„Чл. 470. (1) Който не оказва съдействие
на ветеринарномедицински контролен орган
при осъществяване на правомощията му и/
или в нарушение на чл. 15, параграфи 2 и
3 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с
глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.“
§ 159. Член 471 се изменя така:
„Чл. 471. (1) Който възпрепятства ветеринарномедицински контролен орган при
осъществяване на правомощи ята му или
не осигури достъп в нарушение на чл. 15,
параграф 1 на Регламент (EС) 2017/625, се
наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при
повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 3000 до 7000 лв., а при повторно нарушение – от 7000 до 15 000 лв.“
§ 160. Създават се чл. 471б – 471е:
„Чл. 471б. (1) Който наруши изискване
по ч л. 12, 13 и ли 14 от Регламен т (ЕО)
№ 1069/2009, без да се ползва от дерогация
по чл. 16, 17, 18 и/или 19 от Регламента, се
наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при
повторно нарушение – от 2500 до 3500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3500 до 5000 лв.
Чл. 471в. (1) Който наруши изискванията
на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 1069/2009,
без да се ползва от дерогация по чл. 19 от
Регламента, се наказва с глоба от 500 до
1500 лв., а при повторно нару шение – от
2000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 471г. Който не прилага изискванията
за проследяемост на странични животински
продукти и продукти, получени от тях, по
чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, се
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наказва с имуществена санкция от 2000 до
4000 лв., а при повторно нару шение – от
4000 до 6000 лв.
Чл. 471д. Който не прилага и/или не поддържа процедури за самоконтрол по чл. 28
от Регламент (ЕО) № 1069/2009 в обекти за
преработка или обезвреждане на странични
животински продукти и продукти, получени
от тях, се наказва с имуществена санкция
от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.
Чл. 471е. (1) За други нарушения на Регламент (EС) 2017/625, както и на актове
по прилагането му, се налага глоба от 200
до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко
наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.“
§ 161. В чл. 472 ал. 3 се отменя.
§ 162. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се т. 6а:
„6а. „Безстопанствено животно“ е животно, което няма дом и не е под контрола
или под прекия надзор на собственика или
на друго лице, което е отговорно за него.“;
б) създава се т. 7а:
„7а. „Биосигурност“ е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват
риска от проникването, развитието и разпространението на болести по животните.“;
в) създава се нова т. 29:
„29. „Еп изоо т и чен риск“ е с т епен на
опасност, която пряко или косвено може да
доведе до възникване на заразна болест по
животните.“;
г) създава се т. 30а:
„30а. „Епизоотично проучване“ е проверка за установяване на вероятните причини/
източници за възникване/поява на заразни
болести по животните и зоонози.“;
д) създава се т. 35а:
„35а. „Животни, представляващи епизоотичен риск“ са животни, които са неидентифицирани, с неизяснен произход или които
са отглеждани в нерегистриран обект.“;
е) точка 37 се отменя;
ж) създават се т. 55а и 55б:
„55а. „Лично стопанство“ е животновъден
обект по смисъла на Закона за животновъдството.
55б. „Населване“ е процес на въвеждане
на животни за отглеждане в регистриран
животновъден обект.“;
з) точка 56 се изменя така:
„56. „Независим оценител“ е оценител,
вписан в регистъра по чл. 15 от Закона за
независимите оценители, както и дружество
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на независим оценител по чл. 17 от Закона
за независимите оценители. Независимите
оценители изготвят оценителски док лади
съгласно Българските стандарти за оценяване на основание на Закона за независимите
оценители.“;
и) точки 72, 82, 87, 101 и 104 се отменят;
к) създава се т. 104б:
„104б. „Субстанция в състава на ВМП
по чл. 326, т. 5, чиято употреба подлежи на
ветеринарен контрол“ е всяка субстанция,
включена във:
а) таблица 2 „Забранени субстанции“ от
приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010,
или
б) приложение № 2 „Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи
приложение в хуманната и ветеринарната
медицина“ или в приложение № 3 „Списък
III – Рискови вещества“ към наредбата по
чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“;
л) точка 117 се отменя.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. За целите на този закон се прилагат и определенията по чл. 3 от Регламент
(ЕС) 2017/625, с изключение на т. 16, 17, 18,
21, 33 и 36.“
3. Създава се § 2а:
„§ 2а. Този закон въвежда изискванията
на чл. 36, параграф 2, чл. 37, параграф 1,
чл. 40, параграф 3, чл. 41 и 44, параграф 3
от Директива 2010/63/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 22 септември
2010 г. о т носно защ и тата на ж иво т ни т е,
използвани за научни цели (ОВ, L 276/33 от
20 октомври 2010 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 163. В Закона за държавните резерви и
военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от
2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19,
69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г.,
бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от
2010 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 57 от 2015 г. и
бр. 58 от 2017 г.) в чл. 2, ал. 1 след думата
„имущество“ се поставя запетая и се добавя
„дезинфектанти, средства за дератизация и
дезинсекция, защитни облекла в случаи на
ограничаване и ликвидиране на болести по
животните и зоонози“.
§ 164. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96
от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г.,
бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 29, ал. 1 т. 3 се изменя така:
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„3. списък с достатъчен брой животновъди,
участващи в развъдната програма, подписан
от всички тях;“.
2. В чл. 29а, ал. 4 думите „при спазване
на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1012“ се
заменят с „като предоставя 7-дневен срок, в
който може обосновано да се поиска преразглеждане“ и се създава изречение второ: „В
случай на преразглеждане и потвърждаване
на мотивите за отказ комисията писмено уведомява заявителя и Европейската комисия.“
3. В чл. 29б, ал. 2 се създава т. 3:
„3. се установи изкуствено разделяне на
стопанства, с цел доказване на достатъчен
брой животновъди и животни, участващи в
развъдната програма.“
4. В чл. 53в, ал. 1 думите „т. 2“ се заменят с „т. 1“.
5. В § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за животновъдството
(обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; доп., бр. 51 от
2007 г.) думата „автохтонните“ се заменя с
„автохтонни“.
§ 165. Договорите, сключени до датата
на влизането в сила на този закон по реда
на чл. 137а и 137б, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до
три месеца от датата на влизането му в сила.
§ 166. В Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и
82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от
2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от
2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.,
бр. 17 и 106 от 2018 г. и бр. 98 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ч л. 55б, а л. 5 на вся к ъде д у м и т е
„14-дневен срок“ се заменят с „30-дневен
срок“.
2. В чл. 72а:
а) в ал. 1 думите „и/или без договор,
регистриран по реда и в срока по чл. 55б,
ал. 5“ се заличават;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) На регистриран първи изкупвач, който
изкупува сурово мляко без договор, регистриран по реда и в срока по чл. 55б, ал. 5,
се налага глоба или имуществена санкция
от 1000 до 4000 лв.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 167. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1435
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 20
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Къпиновци, община Исперих, област
Разград, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 6 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1442

УКАЗ № 21
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Бозвелийско, община Провадия,
област Варна, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 6 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1443

УКАЗ № 22
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Соколаре, община Бяла Слатина,
област Враца, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 6 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1444
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1
от 4 февруари 2020 г.

по конституционно дело № 17 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа
в закрито заседание на 4 февруари 2020 г.
конституционно дело № 17/2018 г., докладвано
от съдията Георги Ангелов.
Делото е образувано по искане на 66 народни
представители от 44-тото Народно събрание
за установяване на противоконституционност
на § 11, § 12, § 14 – § 29, § 31 – § 42 и на § 43
в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ,
бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.;
ПЗРЗБНЗОК).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 1, ал. 1, чл. 4,
ал. 1, чл. 84, т. 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от
Конституцията относно правовата държава,
принципа на съразмерност и правилата на
законодателния процес.
Разпоредбите не са оспорени по съдържание, а само откъм процедурата на подготовката
и приемането им. Твърди се, че измененията
и допълненията „в седемнайсет основополагащи, структуроопределящи или широкообхватни“ закона са направени с бюджетен
закон, с който нямат пряка връзка, поради
което са в колизия с изискването за правна
сигурност, стабилност и предвидимост като
елементи на правовата държава. Съображения за липсата на такава връзка при всяка
разпоредба поотделно не се излагат.
Постъпилите становища по искането са
в три групи.
а. Според Министерския съвет, министъра
на финансите, министъра на здравеопазването,
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Българския лекарски
съюз искането е неоснователно.
Националната здравноосигурителна каса е
представила становище само по отношение
на § 29 ПЗРЗБНЗОК за 2019 г. Според него
искането в тази част е неоснователно.
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Държавната агенция за закрила на детето намира искането в частта относно § 27
ПЗРЗБНЗОК за 2019 г. за неоснователно.
б. Агенция „Медицински одит“ (преобразувана от 1.04.2019 г. чрез сливане с Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – § 18
ПЗРЗБНЗОК за 2019 г.), Българският Червен
кръст и Центърът за защита на правата в
здравеопазването са на становища, че искането е основателно.
Според Българския фармацевтичен съюз
искането в частта относно § 23, § 29, т. 28,
§ 35, т. 3 и 37 и § 40 ПЗРЗБНЗОК за 2019 г.
е основателно.
в. А генцията по трансплантация (преобразувана от 1 април 2019 г. в Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“) и Българският
зъболекарски съюз са представили становища без конкретно отношение по конституционността на разпоредбите. Според тях е
необходимо да се направи анализ доколко
измененията и допълненията, направени в
други закони със заключителни разпоредби,
имат пряка връзка със ЗБНЗОК за 2019 г.
За да се произнесе по искането, Конституционният съд взе предвид следното.
I.1. Към настоящия момент всички оспорени разпоредби на ПЗРЗБНЗОК за 2019 г. са
влезли в сила. Влезлите в сила разпоредби
за изменение и допълнение на закони вече
са инкорпорирани в тях, затова предмет на
решението са съответните разпоредби от изменените и/или допълнените закони.
2. След оспорването са наново изменени
и/или допълнени:
– чл. 47, ал. 4 и 7 – 10; чл. 50, ал. 4; чл. 62,
ал. 2; чл. 73; чл. 105, ал. 2 и чл. 106а, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62
от 1999 г.; посл. изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.);
– чл. 12, т. 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн.,
ДВ, бр. 75 от 2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 64
от 13.08.2019 г.);
– чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; посл. изм., бр. 64
от 13.08.2019 г.);
– чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето (обн.,
ДВ, бр. 70 от 2004 г.; посл. изм., бр. 101 от
27.12.2019 г.);
– чл. 19, ал. 7, т. 18, чл. 45, ал. 10, 21 и 23
от Закона за здравното осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 70 от 1998 г.; посл. изм., бр. 101 от
27.12.2019 г.).
С тяхното изменение и/или допълнение
правните им последици се прекратяват, каквато е целта и на оспорването. Промяната им
води до липса на предмет на конституционното
дело в тази част. По тази причина искането за
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установяване на противоконституционност на
посочените разпоредби следва да се отклони.
II. Не е налице основание за противоконституционност за оспорените разпоредби на
§ 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20,
§ 21, § 22, § 23 и § 24 от ПЗРЗБНЗОК за 2019 г.
С тях не се извършват промени в закони.
Тяхното оспорване следва да се отхвърли.
По отношение на останалите оспорени
разпоредби при проведеното гласуване не
се постигна изискуемото по чл. 151, ал. 1 от
Конституцията и чл. 15, ал. 2 от Закона за
Конституционен съд мнозинство от гласовете
на повече от половината съдии от състава
на съда (най-малко 7 гласа), поради което
искането се отхвърля.
III. Според съдиите Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Надежда Джелепова, Павлина
Панова, Атанас Семов и Красимир Влахов
искането е основателно по следните съображения.
1.1. Съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд се произнася
по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове
на Народното събрание, както и на актовете
на президента.
1.2. Член 1, ал. 1 от Конституцията гласи,
че България е република с парламентарно
управление, а чл. 4, ал. 1, изр. 2 от нея – че се
управлява според Конституцията и законите
на страната. Под „управление“ и „управлява“
и двете разпоредби разбират държавната власт
по смисъла на чл. 8 от Основния закон в
нейната цялост, а не само някое, което и да
било то, от нейните три разделения. Конституционното изискване важи и за трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна.
Правова е държавата, в която всяка власт е
подчинена на правото. Обратно, държава, в
която правото се подчинява на властта, не
може да се определи като правова.
1.3. Това значи, че за да бъдат конституционосъобразни, приеманите от Народното
събрание ак т ове т рябва да съо т ветст ват
както на Конституцията, така и на останалите действащи закони, защото другото би
противоречало пряко на чл. 4, ал. 1, изр. 2,
предл. 2 от Конституцията.
Контролът за съответствие със законите
следователно е част, и то задължителна, от контрола за конституционосъобразност, упражняван от Конституционния съд. Практиката на
съда по този въпрос се придвижва, макар и
неравномерно, от отричането (решения № 17
от 1995 г., № 3 от 2002 г., № 7 от 2005 г., № 6
от 2006 г. на КС) до признаването, по-малко
или повече отчетливо, на контрола му над
съответствието на актовете на Народното
събрание не само с Конституцията, но и с
действащите закони (решения № 10 от 2009 г.,
№ 14 от 2010 г., № 1 от 2013 г., № 9 от 2016 г.
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на КС). Контролът от Конституционния съд е
единственият възможен юридически контрол
за съответствието на закон със закон като
част от единството на правната система.
1.4. Извън каквото и да е съмнение е правомощието на парламента да измени или да
отмени закон – чл. 84, т. 1 от Конституцията.
Докато действа обаче, законът е не пожелателен, а задължителен за всички свои адресати.
Затова не е конституционно допустимо:
а. приемането на законова норма, която
противоречи на действаща друга законова
норма (взаимно изключващи се диспозиции
или санкции при съвпадаща хипотеза и еднаква по степен юридическа сила). От момента на приемането є и двете норми губят
регулативната си сила спрямо урежданото от
тях обществено отношение, тоест качеството
си на закон „в материален“ смисъл. Мълчаливата отмяна на предшестващата норма е
допустима логически, но може да се изведе
само по тълкувателен път, затова не отговаря на конституционния критерий за правна
сигурност. Тя не е допустима юридически
(вж. чл. 11, ал. 3 ЗНА);
б. нарушаването на действаща императивна
(установена в обществен интерес; от публичен
ред) законова норма извън горния случай.
Императивни са поначало всички законови
норми, които регулират упражняването на
държавната власт. Сред тях са и тези, регулиращи законодателството и законодателния
процес, включително относно бюджетните
закони. До тяхната промяна парламентът
е длъжен за спазва приетите от самия него
ограничения при упражняване на собствената му компетентност. Като два от многото
възможни примери могат да се посочат чл. 2
от Закона за публичните финанси (ЗПФ), забраняващ с друг закон да се създава уредба
на неговата материя, която се отклонява от
принципите и правилата, определени с него,
или § 4 от допълнителните му разпоредби,
забраняващ той да бъде изменян, допълван
или отменян, освен с нов закон за публичните
финанси или със самостоятелен („специален“
по неточната терминология на разпоредбата)
закон за неговото изменение и допълнение.
2. Бюджетните закони съдържат общи (абстрактно формулирани) правила за поведение,
които в рамките на прекратителния си срок
имат нееднократно действие и се прилагат към
индивидуално неопределен кръг субекти, т. е.
те съдържат правни норми, които регулират
обществени отношения. Независимо от поособения начин на формулиране в приходноразходната си част, от гледна точка на своето
правно-логическо съдържание тези норми са
на общо основание заповядващи (създават
задължение за осигуряване на приходите),
овластяващи (създават права за извършване
на разходи) и забраняващи (забраняват из-
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вършването на разходи, непосочени в тях или
над определения от тях размер). Спецификата
на бюджетната норма е единствено в нейния
предмет на регулация и в ограниченото є във
времето чрез прекратителен срок приложно
поле.
3.1. В своята практика Конституционният
съд е сочил вече (Решение № 1 от 2011 г.;
Решение № 10 от 2012 г.), че поради особения
предмет на регулация на бюджетния закон
законите, които се променят с него, трябва
да имат пряка връзка с приходната и/или
разходната му част.
3.2. а. В последващия решенията ЗПФ (ДВ,
бр. 15 от 15.02.2013 г.) това също е възприето.
Според неговия чл. 81 със законопроекта за
държавния бюджет Министерският съвет,
притежаващ по силата на чл. 87, ал. 2 от
Конституцията изключителна законодателна
инициатива, може да предлага изменения и
допълнения в други закони само когато те
са свързани със съставянето, изпълнението
и отчитането на консолидираната фискална
програма, определена в чл. 4 от закона като
„система от обобщени показатели по централния бюджет и по бюджетите, сметките за
средствата от Европейския съюз и сметките за
чужди средства на бюджетните организации“.
б. Нормата се отнася конкретно за законопроекта за държавния бюджет, но поради
еднаквостта на основанията им – тесен предмет на регулиране и ограничено по време приложно поле – тя важи като принцип за всички
бюджетни законопроекти, включително за
тези на държавното обществено осигуряване
и на Националната здравноосигурителна каса.
Ограничението при това е в сила не само за
законопроекта, но и за Народното събрание
при неговото обсъждане и приемане.
3.3. Като обобщение, необходимо условие
за промяната на закон с бюджетния закон е
тя да се отразява пряко (непосредствено) като
основание за приходите и/или разходите, и
то именно на приемания бюджет.
4. Многопластовото конституционно понятие „правова държава“ имплицитно съдържа
изискване правото, което е нейната основа,
да е разумно и справедливо.
4.1. Средство за постигането на изискването в законодателството е чл. 18а от Закона
за нормативните актове (ЗНА), според чиято императивна норма при изработването
на проект на нормативен акт се извършва
предварителна оценка на въздействието и се
провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица съгласно глави
втора и трета от закона.
а. Оценката на въздействието изследва
съотношението между цели и резултати на
нормативния акт – чл. 19, ал. 2 ЗНА. В идеалния случай тя трябва да покаже всичките
възможни импликации на законодателното
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разрешение, тоест неговата ирадиация в максимален брой максимално дълги причинноследствени вериги. Оценката би следвало да
удовлетворява нуждата от разум в правото.
б. Обществените консултации извън това,
че също съдържат оценки на въздействието на
акта, са насочени към неговото възприятие от
засегнатите или облагодетелстваните групи
правни субекти. Установяването на съотношенията между тях и на възможностите за
други, по-щадящи разрешения, са необходими
елементи от правната справедливост, на която,
без да се навлиза в дълбочината на това понятие, следва да отговаря нормативният акт.
в. Неизпълнението на задълженията за
предварителна оценка на въздействието и за
обществени консултации е пречка за обсъждането – чл. 28, ал. 4 ЗНА, следователно и
за приемането на проекта на акта от компетентния орган, включително от парламента.
4.2. а. Съгласно § 1а ЗНА тези задължения не се прилагат за законопроектите за:
а. държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
както и за проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на
държавния бюджет; б. изменение и допълнение на Конституцията; в. за ратифициране и
денонсиране на международни договори; г.
проектите на нормативни актове, свързани
с предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства.
б. Причините за неприлож имост та на
задълженията за предварителна оценка на
въздействието и за обществени консултации
са различни – особеният ред за изменение и
допълнение на Конституцията (глава девета от нея), невъзможността за едностранна
промяна в международния договор или надделяващата над тези задължения спешност
на нормативния акт.
При бюд же т н и т е а к т ове п ри ч и ната е
техният специфичен предмет (по-горе, т. 2),
изразен само в приходи и разходи. Съотношението между цели и резултати, в което се
състои оценката, в бюджетната норма има
цифров израз чрез бюджетното салдо, тоест
то е самата норма.
в. Важното е, че § 1а ЗНА сочи изключенията от правилото на чл. 18а ЗНА, което
правило е средство за осъществяване на
конституционното изискване за разумно и
справедливо правно регулиране. Изключенията трябва да бъдат тълкувани и прилагани
единствено стриктно, не разширително.
4.3. По тази причина неприложимостта
на изискването за предварителна оценка на
въздействието и за обществени консултации
с гражданите и юридическите лица се отнася
само за бюджетните закони per se. Тя не важи за
законите, които при посоченото по-горе (т. 3.3)
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ограничение се променят с бюджетния закон. Тези законови промени трябва на общо
основание да са предварително оценени и
обсъдени.
5.1. С оспорените разпоредби са отменени,
изменени или допълнени 158 члена от закони.
Най-малкото за промените, действащи от
1.01.2020 г. – след края на бюджетния период,
липсата на връзка с бюджета на НЗОК за
2019 г. е очевидна.
5.2. Проверката, от друга страна, по кумулативния критерий – този на чл. 18а ЗНА
за предварителна оценка и обществена консултация, сочи, че такива не са проведени за
нито една от оспорените законови промени.
Липсата е достатъчна за обявяването им
за противоконституционни като несъответни
на чл. 4, ал. 1, изр. 1 и изр. 2, предл. 2 от
Конституцията.
IV. Според съдиите Борис Велчев, Анастас
Анастасов, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димит ров и
Таня Райковска оспорването е неоснователно и следва да бъде отхвърлено по следните
съображения.
Законодателният процес е уреден принципно в Конституцията – право на законодателна
инициатива имат Министерският съвет и
всеки народен представител, законопроектът
за държавния бюджет се изготвя и внася от
Министерския съвет, законите се обсъждат и
приемат с две гласувания, които се извършват
на отделни заседания, като само по изключение Народното събрание може да реши двете
гласувания да се извършат в едно заседание
(чл. 87, чл. 88, ал. 1 от Конституцията). Детайлната уредба на законодателния процес се
съдържа в Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание (ПОДНС),
какъвто всяко Народно събрание приема на
основание чл. 73 от Конституцията.
В конкретни я слу чай от док у ментите,
които са публични и достъпни на интернет
страницата на парламента, включително и
стенографските протоколи на 44-тото Народно събрание, е видно, че процедурата е
спазена и няма нарушение на конституционна
разпоредба. Законопроектът за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2019 г. заедно с мотивите към него е внесен
от Министерския съвет в Народното събрание на 29.10.2018 г. Той е разгледан и обсъден
на първо четене от постоянните комисии на
НС, на които е разпределен от председателя
на парламента – Комисия по бюджет и финанси – водеща, Комисия по здравеопазването, Комисия по икономическа политика и
туризъм. В пленарна зала законопроектът е
обсъден и приет на първо четене на 6.11.2018 г.
Даден е срок за предложения на народните
представители между първо и второ четене до
16.11.2018 г. Постъпилите в срока предложения

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

от народните представители са обсъдени и
включени в доклада на Комисията по бюджет
и финанси за второ четене. Законопроектът и
предложенията на народните представители
са обсъдени и гласувани в пленарна зала на
27.11.2018 г. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
е приет на същата дата след продължителен
дебат и удължаване на работното време на
Народното събрание.
Вносителите твърдят, че предложенията за
изменение и допълнение, направени между
първо и второ четене, съответно приетите на
второ четене от Народното събрание изменения и допълнения, не произтичат от общите
принципи и предмета на законопроекта, приет
на първо четене. Внесеният от Министерския
съвет в Народното събрание законопроект
№ 802-01-45 за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2019 г. съдържа
в преходните и заключителните разпоредби
предложения за изменения и допълнения на
законите, които са предмет на настоящото
производство пред Конституционния съд,
с изключение на измененията в Закона за
съсловната организация на магистър-фармацевтите, които са предложени между първо и
второ четене на законопроекта в Народното
събрание. Съгласно практиката на Конституционния съд (Решение № 5 от 9.07.2009 г.
по к.д. № 6 от 2009 г., т. 4; Решение № 10 от
13.09.2012 г. по к.д. № 15 от 2011 г., т. III)
преценката дали предложените между първо
и второ четене промени противоречат на
принципите и обхвата на законопроекта, приет
на първо четене, е единствено на Народното
събрание в пределите на чл. 84, ал. 2 ПОДНС.
Не намираме основание, че съдът следва да
се отклони от тази практика.
В искането се поддържа, че измененията и
допълненията на основополагащ, структуроопределящ или широкообхватен закон следва
да се правят с отделен и самостоятелен закон
за изменение и допълнение на съответния
действащ основополагащ, стру кт у роопределящ или широкообхватен закон, като се
отчитат особеностите на предмета и обхвата
на правната уредба, защото само тогава ще
бъде спазено правилото за стабилно, предвидимо и предсказуемо правно регулиране в
действащото законодателство и ще се постигне
съответствие с принципа на правовата държава. ЗБНЗОК за 2019 г. е бюджетен закон
и има особен характер, ограничен е по своя
предмет и времеви обхват. Според вносителите
с преходните и заключителните разпоредби
към него се внасят изменения и допълнения
в седемнадесет закона, чиито предмет и обхват нямат пряка връзка и пряко отношение
с предмета и обхвата на ЗБНЗОК за 2019 г.
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Конституцията не определя какво да бъде
съдържанието на бюджетните закони. В практиката си Конституционният съд приема, че
бюджетните закони имат ограничено действие
във времето, но чрез своите преходни и заключителни разпоредби се вписват в останалото
законодателство и придобиват присъщите на
всеки закон признаци. Преходните и заключителните разпоредби на даден закон са негова
обособена част и поначало могат да имат
неограничено във времето действие (Решение
№ 1 от 31.03.2011 г. по к.д. № 22 от 2010 г.,
Решение № 10 от 13.09.2012 г. по к.д. № 15 от
2011 г., т. 5). Няма конституционно изискване
при формиране или промяна на определена
държавна политика и необходимост от осъществяване на реформа синхронизацията в
нормативната уредба да се постига винаги
и единствено по пътя на приемането на отделни закони за изменение и допълнение на
съответните закони. Абсолютизирането на
подобен подход ще създаде предпоставки за
съществуването на противоречива, неясна или
взаимноизключваща се нормативна уредба, в
нарушение на принципа на правовата държава,
прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Неопределеността на нужното време за синхронизиране на законодателството, при условие
че са необходими изменения и допълнения в
различни закони, за да се постигне съгласуваност на уредбата в даден сектор, увеличава
риска от противоречия и от накърняване на
рег улаторната стойност на нормативните
актове. Правовата държава във формален
смисъл е държавата на правната сигурност,
което на свой ред предполага законите да са
ясни, точни и непротиворечиви. В правовата
държава нормотворчеството изисква законовите разпоредби да се съгласуват и да не
се създават взаимноизключващи се правни
положения (Решение № 8 от 27.06.2017 г. по
к.д. № 1 от 2017 г.).
Законът за нормативните актове (ЗНА) и
Указ № 883 за прилагане на ЗНА са нормативните актове, които съдържат правилата относно изработването, строежа, формулирането
на разпоредби, отменянето и изменението на
нормативни актове. Съгласно чл. 35, ал. 2 от
Указ № 883, когато с нов се замества действащ нормативен акт, правилата за неговото
отменяне, както и правилата за отменяне,
изменение и допълване на други нормативни
актове се включват в заключителните разпоредби. Актът, с който се отменя, изменя
или допълва нормативен акт, трябва да сочи
и всички други нормативни актове или техни части, дялове, глави, раздели, членове,
алинеи, точки или букви, които се отменят,
изменят или допълват (чл. 48, ал. 1 от Указ
№ 883). Видно от цитираните разпоредби не
е налице и законово изискване изменението
и допълнението на даден закон да се извърш-
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ва винаги и само със закон за изменение и
допълнение на същия. Законодателят е този,
който извършва преценка във всеки конкретен случай, тъй като Народното събрание е
единственият орган, който в рамките на конституционно определената му компетентност
преценява по целесъобразност при промяна
на обстоятелствата налице ли е нужда, която налага приемане на нов или промяна на
съществуващ закон.
Не споделяме аргументите на вносителите,
че изменените закони нямат връзка и отношение към Закона за бюджета на НЗОК за
2019 г. Съгласно чл. 52, ал. 2 от Конституцията
здравеопазването на гражданите се финансира
от държавния бюджет, от работодателите, от
лични и колективни осигурителни вноски и
от други източници при условия и по ред,
определени със закон. Законът за здравното осигуряване урежда основното право на
гражданите на здравно осигуряване, както и
реда за неговото финансиране. Със Закона за
бюджета на НЗОК задължително се определят
размерът на задължителната здравноосигурителна вноска, приходите и разходите по
бюджетна класификация, както и диференцираните разходи по здравноосигурителните
плащания за: първична извънболнична медицинска помощ; специализирана извънболнична медицинска помощ; дентална помощ;
медико-диагностични дейности; лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията
на страната, както и лекарствени продукти
за злокачествени заболявания за лечение в
условията на болнична медицинска помощ,
които НЗОК заплаща извън стойността на
оказваните медицински дейности; медицински
изделия, прилагани в болничната медицинска
помощ; болнична медицинска помощ; други
здравноосигурителни плащания, предвидени
в Националния рамков договор, и плащания
от трансфери от Министерството на здравеопазването; медицинска помощ, оказана в
съответствие с правилата за координация на
системите за социална сигурност (чл. 29, ал. 3
ЗЗО). Казано с други думи, на кои изпълнители на медицинска помощ да се плати от
бюджета на НЗОК, за кои дейности, на кого
и за кои лекарствени продукти и т.н. зависи
от уредбата на обществените отношения в
здравното законодателство. В този смисъл не
може да се отрече, че между Закона за бюджета
на НЗОК и законодателството в областта на
здравеопазването съществува връзка. Макар
и да не е споменато изрично в мотивите към
внесения законопроект, целта на предлаганите
изменения, видно от стенографските протоколи от дебата в пленарна зала по приемането
му, е осъществяване на реформа в сектор
здравеопазване. Не споделяме разбирането на
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вносителите, че осъществяването на реформа
в здравеопазването няма отношение към бюджета на Националната здравноосигурителна
каса. Бюджетът на НЗОК е финансов план за
реализиране на политики в здравеопазването. Невярно е общото твърдение в искането
за липса на пряка връзка, при условие че
чл. 1, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2019 г. препраща
към чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за
здравето, които вносителите оспорват. Съдът
не намира за необходимо да прави анализ на
отношението на всяка една оспорена разпоредба от отделните закони към бюджета на
НЗОК. Достатъчно е да се посочи, че с част от
оспорените норми се предвиждат изменения
относно предоставяните медицински услуги
на българските граждани извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване, разширява се обхватът на лекарствените продукти,
включени в пакета, гарантиран от бюджета
на НЗОК, както и на медицинските изделия,
за които се заплаща от бюджета на НЗОК,
предвиждат се изменения на процедурите
при централизираното договаряне на отстъпки на лекарствени продукти, въвежда
се изискване на становище от НЗОК при
създаване на нови лечебни заведения, които
ще се финансират със средства от бюджета
на НЗОК, относно възможностите за финансиране на съответните дейности и т.н. В
случая следва да се отчита и разпоредбата
на чл. 19 от Закона за публичните финанси,
съгласно която разпоредбите на нормативни
актове, които предвиждат увеличаване на
разходите, намаляване на приходите и/или
поемане на ангажименти за разходи/плащания, след като са приети годишните закони
за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
не трябва да се предвижда да влизат в сила
по-рано от изменението им или от влизането
им в сила за следващата бюджетна година.
По проекта на ЗБНЗОК за 2019 г. до Комисията по здравеопазването са постъпили 26
становища на неправителствени организации,
физически лица и институции. В част от тях
е критикуван възприетият подход за осъществяване на реформата в сектор здравеопазване
поради липсата на обществено обсъждане.
По оспорените разпоредби и по начина, по
който са внесени, се развива сериозна дискусия и в пленарна зала при първото и второто
гласуване на законопроекта от Народното
събрание. Съгласно § 1а от допълнителните
разпоредби на ЗНА (която не е предмет на
контрол за конституционосъобразност в настоящото производство) относно проекта на
закон за бюджета на НЗОК не се прилагат
изискванията на глави втора и трета от ЗНА
(извършване на оценка на въздействието,
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провеждане на обществени консултациии с
граждани и юридически лица и др.), с изключение на изискването за мотиви.
Воден о т изложено т о и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 1
от Конституцията, Конституционният съд
РЕШИ:
Отклонява искането на 66 народни представители от 44-тото Народно събрание за
установяване на противоконституционността
на чл. 47, ал. 4 и 7 – 10; чл. 50, ал. 4; чл. 62,
ал. 2; чл. 73; чл. 105, ал. 2 и чл. 106а, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62
от 1999 г.; посл. изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.);
чл. 12, т. 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ,
бр. 75 от 2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 64 от
13.08.2019 г.); чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; посл. изм.,
бр. 64 от 13.08.2019 г.); чл. 82, ал. 3 от Закона
за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; посл.
изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.); чл. 19, ал. 7, т. 18;
чл. 45, ал. 10, 21 и 23 от Закона за здравното
осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; посл.
изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.).
Отхвърля искането за установяване на
противоконституционността на § 11, § 12,
§ 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22,
§ 23 и § 24 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от
1.01.2019 г.); чл. 9, ал. 5 и 6 и § 6 от заключителните разпоредби на Закона за Българския
Червен кръст (обн., ДВ, бр. 87 от 29.09.1995 г.;
посл. изм., бр. 102 от 11.12.2018 г.); чл. 22, ал. 1,
т. 3 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
посл. изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.); чл. 45а от
Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48
от 2000 г.; посл. изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.);
чл. 6а, ал. 1, 2 и 5; чл. 28г; чл. 28д; чл. 79,
ал. 2; чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а, 3б, 6а, 6б, 6в, 8 и
9, ал. 1а, 5, 6, 7 и 8; чл. 108а; чл. 116а – 116е;
чл. 130, ал. 6; чл. 131; чл. 131а, ал. 1, 2 и 3;
чл. 132, ал. 4; чл. 132а, ал. 1; чл. 132б, ал. 2;
чл. 180, ал. 2, т. 2; чл. 228б; чл. 229а; чл. 229б;
чл. 233а; чл. 234а и 235 от Закона за здравето
(обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; посл. изм., бр. 101
от 27.12.2019 г.); чл. 15, ал. 1, т. 13 и 14; чл. 19,
ал. 7, т. 13; чл. 19а, ал. 1; чл. 20, ал. 1, т. 5;
чл. 23, ал. 1, т. 11, ал. 3, 4 и 5; чл. 29, ал. 3,
т. 7; чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“; чл. 40б, ал. 1;
чл. 45, ал. 1, т. 15, ал. 9, 14, 15, 16, 20, 22, 24,
25, 26, 27 и 28; чл. 45а, ал. 1; чл. 46, ал. 2 и 3;
чл. 52; чл. 53, ал. 2 и 3; чл. 54, ал. 1, 2, 3, 5а, 6,
7, 8, 9 и 10; чл. 55, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и 5;
чл. 55а, ал. 2; чл. 56, ал. 1, 2 и 3; чл. 59, ал. 1,
1а, 3, 10а, 12, 12а и 14; чл. 59а, ал. 1; чл. 59б,
ал. 6; чл. 59в, т. 1а; чл. 64, ал. 2, т. 2; чл. 64а,
ал. 1, т. 5, ал. 2 и 3; чл. 72, ал. 9; чл. 73, ал. 1,
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т. 11, 12 и 13, ал. 4 и 5; чл. 74, ал. 4; чл. 75,
ал. 5; чл. 76, ал. 3 и 4; чл. 76в; чл. 80а, ал. 1
и 4; чл. 101; чл. 102; чл. 106, ал. 5; § 1, т. 19,
19а и 28 от Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; посл. изм., бр. 101
от 27.12.2019 г.); чл. 86, ал. 3 от Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; посл.
изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.); чл. 31, ал. 2 от
Закона за корпоративното подоходно облагане
(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; посл. изм., бр. 102
от 31.12.2019 г.); чл. 21 от Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2003 г.; посл. изм., бр. 102 от
11.12.2018 г.); чл. 259, ал. 1, т. 6, 9, 10 и 11,
ал. 5, т. 3; чл. 259а, ал. 3; чл. 259б, ал. 1, т. 6,
8 и 9; глава дванадесета, раздел II, изречение
трето в наименованието; чл. 262, ал. 2, 3, 4,
5, 10, 11, 12 и 13; чл. 262а; чл. 262б; чл. 262в;
чл. 266а, ал. 2; чл. 267а; чл. 268, ал. 2 и 3;
чл. 289, ал. 1 и 3; чл. 289а, ал. 1 и 2; чл. 295,
ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31
от 2007 г.; посл. изм., бр. 64 от 13.08.2019 г.);
чл. 6, ал. 1, 4а, 6 и 7; чл. 6а; чл. 7а – 7ж; чл. 19,
ал. 2, т. 1 и 4 и отменянето на ал. 4; чл. 32,
ал. 1; чл. 35, ал. 5 и 6; чл. 36а, ал. 1; чл. 37а;
чл. 37б; чл. 40; чл. 41, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4
и 5; чл. 42; чл. 43; чл. 44; чл. 45, ал. 1, т. 4,
ал. 3 и 4; чл. 46, ал. 1, 2 и 4; чл. 47; чл. 48;
чл. 49, ал. 2, 5 и 6; чл. 50, ал. 3 и 4; чл. 51,
ал. 1, 2 и 3; чл. 51а; чл. 62, ал. 2; чл. 63, ал. 2;
чл. 73; глава девета; чл. 90, ал. 1, 2, 3, 4, 5 и
9; чл. 91; чл. 92; чл. 93; чл. 95а; чл. 98, ал. 1, 3
и 4; чл. 105, ал. 2; чл. 106, ал. 2 и 3; чл. 106а;
чл. 116г – 116ж; чл. 117 от Закона за лечебните
заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; посл.
изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.); чл. 30а, ал. 1 и
3 от Закона за медицинските изделия (обн.,
ДВ, бр. 46 от 2007 г.; посл. изм., бр. 17 от
26.02.2019 г.); чл. 14, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.;
посл. изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г.);
чл. 8, ал. 1, т. 5, 5а, ал. 2, 3 и 4; чл. 16, т. 3;
чл. 20, т. 2 и 3; чл. 21а, ал. 5; чл. 29; чл. 32,
ал. 2; чл. 37, ал. 1; чл. 39а; чл. 40, ал. 2; чл. 41;
чл. 42; чл. 43, ал. 1; чл. 45, ал. 2; § 1, т. 2 от
Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти, на зъботехниците и
на помощник-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 46
от 2005 г.; посл. изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.);
чл. 5, ал. 1, т. 4, 4а и 7, ал. 2, 3 и 4; чл. 13,
ал. 1 и 2; чл. 16, ал. 2, т. 1; чл. 24, т. 2; чл. 34,
ал. 1; чл. 36, т. 2; чл. 36а; чл. 37, ал. 1, т. 2 и
ал. 2; чл. 38 относно думите „ал. 1, т. 1“, т. 2
и 3; чл. 39; чл. 40, ал. 1 и чл. 42 от Закона
за съсловните организации на лекарите и на
лекарите по дентална медицина (обн., ДВ,
бр. 83 от 1998 г.; посл. изм. и доп., бр. 102
от 11.12.2018 г.); чл. 5, ал. 1, т. 3 и 3а, ал. 2,
3 и 4; чл. 16, ал. 2, т. 1; чл. 25, т. 2; чл. 28,
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ал. 4; чл. 33, ал. 1; чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
чл. 38; чл. 39, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за
съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; посл. изм.
и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г.); чл. 10а, ал. 2,
т. 3; чл. 11, ал. 1 – 3, 4, ал. 5, т. 5а и ал. 6;
чл. 11а; чл. 18, ал. 2; чл. 20; чл. 39а, ал. 1, 2
и 3; чл. 42, ал. 1 и 2; чл. 43, ал. 1 и 2; чл. 46,
ал. 1, 2 и 3; текстовете на закона относно
думите „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83
от 2003 г.; посл. изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.);
чл. 131, ал. 1 и § 8, т. 3 от Изборния кодекс
(обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; посл. изм., бр. 61
от 2.08.2019 г.).
Решението е подписано със становище от
съдия Красимир Влахов.
Председател:
Борис Велчев
СТАНОВИЩЕ
на съдия Красимир Влахов
по конституционно дело № 17 от 2018 г.
Съгласен съм с тезата, че неизпълнението
на изискването за извършване на предварителна оценка на въздействието и провеждане
на обществени консултации с гражданите
и юридическите лица при изработване на
проект за закон съгласно чл. 18а от Закона
за нормативните актове обуславя извод за
прот ивоконст и т у ционност на оспорени те
разпоредби от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г.
поради нарушаване принципа на правовата
държава, доколкото тези разпоредби не попадат в обхвата на изключенията на § 1а ДР
на ЗНА, за които не се прилагат глави втора
и трета от закона. Смятам, че в конкретния
случай законодателят откровено е злоупотребил с властта си, изменяйки с преходни
и заключителни разпоредби на бюджетен
закон редица други закони, които не само
не са с бюджетен характер, но и в голямата
си част дори нямат пряко отношение към
формирането на приходите и разходите на
бюджета на здравното осигуряване за 2019 г.
(показателно е, че част от тях влизат в сила
след приключване на бюджетния период), с
цел да си спести провеждането на законовите процедури, предназначени да обезпечат
прозрачността и ефективността на законодателния процес. Такъв подход от страна
на законодателния орган е конституционно
нетърпим в държава, подчинена на върховенството на правото съгласно чл. 4, ал. 1 от
Конституцията. Както е имал възможност да
се произнесе Конституционният съд в Решение № 1 от 27.01.2005 г. по к.д. № 8/2004 г.,
„правова държава означава упражняване на
държавна власт на основата на конституция,
в рамките на закони, които материално и
формално съответстват на конституцията и
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които са създадени за запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода,
справедливост и правна сигурност“. Заслужава
си да се припомни и друго основополагащо
произнасяне на КС, обективирано в Решение
№ 17 от 1.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г., според
което бюджетният закон е само формален
закон, тъй като в същинското си съдържание не съдържа правни норми, уреждащи
обществени отношения по смисъла на ЗНА;
по съществото си е управленски (административен) акт, издаден в присъщата на актовете
на Народното събрание форма на закон, което
обаче не променя основната му юридическа
характеристика на сметка или списък от заложени приходи и предвиждани разходи на
държавата; с ежегоден бюджетен закон не
може да се „моделират държавните органи
и съотношението помежду им съобразно с
годишното структуриране на парламентарното
мнозинство и малцинство“. Във връзка с последното следва да се отбележи, че конкретно
с § 13 и § 18 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г.
е извършено именно своебразно „моделиране“ на държавни органи чрез закриване
на Център „Фонд за лечение на деца“, респ.
чрез преобразуване посредством сливане на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“
и Изпълнителната агенция по трансплантация в новосъздадена Изпълнителна агенция
„Медицинск и на дзор“ – т райни п ромени,
които засягат системата от държавни органи,
предназначени са да действат неограничено
във времето, а не само в рамките на бюджетната година, и са лишени от видима (т.е.
пряка) връзка с формирането на приходите
или разходите на здравното осигуряване за
2019 г. Нещо повече – част от промените,
извършени с оспорените ПЗР на ЗБНЗОК, по
същество са насочени към реализиране на
цели нови секторни политики в областта на
здравеопазването (създаване на Национална
здравноинформационна система, създаване и
поддържане на информационна база данни за
лицата с трайно намалена работоспособност,
промяна в реда за извършване на асистирана репродукция, въвеждане на процедура за
пререгистриране на лечебните заведения и
отнемане на разрешенията им за извършване
на лечебна дейност и пр.), чиято очевидна
обществена значимост не позволява компромис с императивното законово изискване на
чл. 18а ЗНА.
Константна и обилна е практиката на
КС, според която всеки закон за изменение
и допълнение, без значение дали е оформен
отделно или в рамките на заключителните
разпоредби на нов закон, с които се правят
изменения и допълнения на друг закон, обслужва действащия закон и в този смисъл
има вторичен характер; след влизането му в
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сила престава да бъде самостоятелен закон,
тъй като става част от корпуса на закона,
който се изменя и допълва (Определение от
10.07.2008 г. по к.д. № 5/2008 г.; Определение
от 4.06.2009 г. по к.д. № 6/2009 г.; Определение
от 29.09.2015 г. по к.д. № 6/2015 г.; Определение от 10.03.2016 г. по к.д. № 13/2015 г.; Определение от 9.10.2018 г. по к.д. № 12/2018 г., Определение от 15.01.2019 г. по к.д. № 16/2018 г.
и други). Следователно е очевидно, че когато
с преходни и заключителни разпоредби на
бюджетен закон се изменят и допълват други
закони, които нямат този характер (каквито в
конкретния случай са например Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Законът за съсловните организации на
лекарите и на лекарите по дентална медицина
или Законът за лечебните заведения), изменените и допълнените норми са част не от
закона за бюджета, а от съответния действащ
закон, промените в който на общо основание подлежат на оценка на въздействието и
провеждане на обществени консултации с
гражданите и юридическите лица. При това
дори е без значение дали тези норми са в състояние да окажат косвено въздействие върху
приходната или разходната част на съответния
бюджет. Такава връзка поначало е налице
по отношение на твърде значителна част от
законодателството – например при такива
типични разходно ориентирани сектори, като
отбрана, вътрешен ред и сигурност, наука и
образование, култура и пр., което обаче не
може да е основание законите, уреждащи
тези значими обществени отношени я, да
бъдат изменяни и допълвани чрез закона
за държавния бюджет, като по този начин
„технически“ се спести общият ред на ЗНА.
Ако косвената връзка между изменяния или
допълван закон върху съответния бюджет
представлява оправдание за преодоляване на
общия ред за приемане на законите, то на
това основание би следвало да поставим от
гледна точка на законодателната процедура
знак за равенство между бюджетен и данъчен закон, доколкото последният очевидно
има определящо значение за формиране на
бюджетните приходи. Мислимо ли е обаче
именно данъчните закони, които пряко и
съществено засягат имуществената сфера
на всички граждани и юридически лица, да
бъдат изменяни и допълвани при незачитане
на установената процедура за прозрачност и
полезност на законодателния процес?
Допуснатото от Народното събрание нарушение на законодателната процедура при
приемане на оспорения закон в частите му,
които нямат пряко отношение към съответния
годишен бюджет и следователно са подчинени
на общия ред за приемане на законите, провокира разсъждения по базовия въпрос изобщо
за обвързаността на държавата от собствените
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є правила – същите правила, облечени във
формата на закон, чието неспазване от страна
на останалите правни субекти е скрепено по
правило със санкция.
Безспорно законодателната дейност на
Парламента е от фундаментално значение
за самото функциониране на държавата, тъй
като е насочена към създаване и поддържане
на система от общозадължителни и еднакво
важащи за всички правила за поведение, без
които е немислимо да се говори за държавно
организирано общество, подчинено на реда,
а не на произвола. Компетентността обаче
обуславя и отговорност. Публичната власт в
държава, която се самоопределя като „правова“ (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), следва
на това основание да е в състояние да се
самоограничава и самовъзпира, т.е. да се
осъществява в границите, очертани от самата нея посредством системата от правила
за поведение, предназначени да регулират
отношенията в различните сфери на живота
в общ (по подразбиране) интерес, като се
зачитат правата и свободите на индивида.
Изискването за извършване на предварителна оценка на въздействието и провеждане
на обществени консултации в рамките на
законодателния процес, което е проявление
именно на такова самоограничаване на законодателната власт, не е самоцелна формална
процедура, а гаранция, ако не за конституционосъобразността, то със сигурност поне за
полезността и качеството на законите, респ.
за доверието на гражданите в способността
на последните да у реж дат общест вени те
отношения (разбира се, доколкото отделни
видове закони разкриват специфики, изключващи необходимостта от прилагане на тези
процедури, законодателят е имал основание
да ги извади от приложното поле на глави
втора и трета от ЗНА с изричната разпоредба на § 1а от допълнителните разпоредби
на закона – какъвто е например сл у ча ят
със законите, свързани с предотвратяване и
ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, при които ускоряването
на законодателния процес е естествено обусловено от необходимостта за приемане на
съответната регулация). Затова закон, приет
при незачитане на установените – и то не
как да е, а именно със закон, правила за
нормотворчеството, е изначално обременен
с липса на доверие в неговия регулативен
потенциал, а доверието, наред с респекта,
е същностна характеристика на държавната
власт. Без доверие, явяващо се функция на
осъзнатата необходимост от доброволно самоограничаване на гражданите чрез спазване
на създадените от държавата правила за организиране на живота в общността по полезен
за всички начин, авторитетът на държавната
власт би се основавал преимуществено на
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принудата, което рискува израждането на
държавния правопорядък в проста държавна
репресия. От друга страна, ако държавната
власт пренебрегва приетите от самата нея
норми за собственото є функциониране, как
би могла да изисква от гражданите зачитане
на установените за тях правила?
Никакви съображения за целесъобразност
или полезност на закона не са в състояние да
оправдаят нарушаването на основополагащи
правила за неговото изработване (каквито са
именно изискванията на чл. 18а ЗНА), изхождащи тъкмо от органа, овластен по Конституция да приема законите. Закон, приет „на
тъмно“, без спазване на приложимите за него
изисквания за публично обсъждане и оценка на
бъдещото му въздействие върху обществените
отношения, на това основание е лишен както
от фактическа, така и от формалноправна
легитимност. Значимостта на закона още
по-малко може да служи като оправдание за
приемането му „по бързата писта“, изключваща приложението на предвидените в Закона
за нормативните актове „обременителни“
процедури на нормотворческия процес – това
би означавало, че установеният от държавата
правопорядък се прилага само за маловажните въпроси, докато за тези, които държавата
е преценила като значими, тя разполага с
възможността да се самоосвободи от собствените си правила. В крайна сметка обаче
власт, която погазва установените от самата
нея норми за собственото є функциониране,
се превръща в отрицание на самата себе си.
Защото идеята за държавно организирано
общество е свързана именно с налагането и
спазването на единни правила за поведение,
които в еднаква степен обвързват гражданина
и властника, но именно последният разполага
с компетентността да санкционира нарушаването им – а това естествено би следвало
да изключи санкциониращия от кръга на
нарушителите.
В обобщение: закон, който е приет при
незачитане на установената от самия законодател процедура, обезпечаваща качеството и
прозрачността на законодателния процес, е
несъответен на идеята за държава, управлявана именно от закона, поради което такъв акт
е несъвместим с Конституцията на Република
България. Възприемането на противното не
само превръща една задължителна законова уредба в чисто пожелателна, с което на
практика я обезсмисля, но и не позволява
пълноценното реализиране на заложения в
Основния закон замисъл конституционното
правосъдие да служи като коректив на властта.
Конституционен съдия:
Красимир Влахов
1382
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 1
от 5 февруари 2020 г.

за публичните регистри в Министерството
на младежта и спорта
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото
възпитание и спорта (ЗФВС), воденето и
съхраняването на регистрите, процедурите,
които осигуряват функционирането им като
единна информационна система, както и
достъпът на други административни органи
до данните в тях.
Чл. 2 . Регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС
се създават и поддържат с цел осигуряване на:
1. п у бл и ч но с т на а к т ове т е, изда ва н и
от министъра на младежта и спорта или
оправомощени от него длъжностни лица в
изпълнение на правомощията им по ЗФВС;
2. достъп до обществена информация за
лицата и обектите по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4
от ЗФВС.
Чл. 3. Регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС
се създават и поддържат от Министерството
на младежта и спорта (ММС) при спазване
на изискванията на Закона за електронното
управление, Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите
и електронните административни услуги,
приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г.), Закона
за защита на личните данни и Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (OB, L 119,
4.05.2016).
Г л а в а

в т о р а

ВОДЕНЕ, СЪХРА Н ЯВА НЕ И ФУ НК ЦИОНИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ И ДОСТЪП
ДО ДАННИТЕ В ТЯХ
Чл. 4. (1) В регистрите по чл. 9, ал. 1 от
ЗФВС се съдържат данни относно обстоятелствата, посочени в глава трета.
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(2) Въвеждането, актуализирането и заличаването на данни в регистрите по чл. 9,
ал. 1 от ЗФВС се извършва от длъжностни
лица, определени със заповед на министъра на младежта и спорта, при спазване на
сроковете и изискванията, регламентирани в
ЗФВС, правилника за прилагането му, тази
наредба и другите приложими нормативни
актове по прилагане на ЗФВС.
Чл. 5. (1) Регистрите по чл. 9, ал. 1 от
ЗФВС са електронни бази данни, които се
водят чрез единна информационна система,
структурирана в следните дялове:
1. „Спортни организации“ – регистър по
чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
2. „Други организации в областта на спорта“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
3. „Спортни обекти“ – регистър по чл. 9,
ал. 1, т. 3 от ЗФВС;
4. „Треньорски кадри“ – регистър по чл. 9,
ал. 1, т. 4 от ЗФВС.
(2) За всяко лице или обект, които подлежат на вписване в регистрите по чл. 9, ал. 1
от ЗФВС, се създава партида със структура,
съдържание и връзки към други партиди
съгласно глава трета.
Чл. 6. (1) Информацията в регистрите
по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се систематизира и
организира хронологично с възможност за
проследяване на историята на вписванията
и заличаванията.
(2) Последващите вписвания се извършват
така, че да не бъде засегната информацията,
съдържаща се в предходни вписвания.
(3) Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията
относно заличеното вписване.
(4) Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира сигурността
на информацията и контролиран достъп за
вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
Чл. 7. За воденето на регистрите по чл. 9,
ал. 1 от ЗФВС се осигурява електронен обмен на информация, както и възможност
за интегриране с други публични системи
и регистри.
Чл. 8. Единната информационна система на регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС
осиг у рява въ змож нос т за генери ра не на
справки от съдържащата се в тях информация. Справките могат да бъдат в графичен
и табличен формат.
Чл. 9. Потребители на единната информационна система на регистрите по чл. 9,
ал. 1 от ЗФВС са:
1. пот ребители с права за въвеж дане,
актуализиране и заличаване на данни, определени съгласно чл. 4, ал. 2;
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2. публични потребители – лица, които
ползват публичната част на системата без
оторизация и регистрация.
Чл. 10. Публичните пот ребители имат
свободен и безплатен достъп до данни от
регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС чрез
интернет страницата на ММС.
Чл. 11. Единната информационна система, достъпна чрез интернет страницата на
ММС, позволява търсенето и преглеждането
на информация, съдържаща се във всички
регистри по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС, по следните
критерии: наименование или име на юридическо или физическо лице, ЕИК, населено
място, вид спорт, наименование на спортен
обект, ключови думи.
Г л а в а

т р е т а

РEГИСТРИ
Раздел I
Спортни организации
Чл. 12. Регистърът по чл. 9, ал. 1, т. 1 от
ЗФВС съдържа данни за:
1. лицензираните спортни федерации;
2. спортните клубове – членове на лицензираните спортни федерации.
Чл. 13. (1) За всяка лицензирана спортна
федерация в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от
ЗФВС се създава партида, която се състои от
две части – „Данни за лицето“ и „Членове“.
(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер на спортния лиценз;
3. номер и дата на заповедта за издаване
на спортния лиценз;
4. наименование;
5. единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно търговския регистър и регистъра
на юридическите лице с нестопанска цел;
6. вид или сходни видове спорт (с определяне на спорта като военно-приложен, когато
е приложимо) или обединяващ принцип;
7. седалище и адрес на управление;
8. адрес за кореспонденция, ако е различен
от адреса по седалището и е посочен такъв;
9. контактни данни – телефон, електронна
поща, интернет страница;
10. данни за международна спортна организация, когато членува в такава;
11. данни за прекратяване или отнемане
на спортния лиценз.
(3) В частта „Членове“ се съдържа списък
на членуващите във федерацията спортни
клубове и се създават връзки към партидите
им по чл. 14.
Чл. 14. За всеки спортен клуб – член на
лицензирана спортна федерация, в регистъра
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по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС се създава партида, структурирана в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. дата на вписване;
3. номер и дата на удостоверението за
вписване;
4. наименование и правна форма;
5. ЕИК съгласно търговския регистър и
регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
6. вид или сходни видове спорт или обединяващ принцип;
7. седалище и адрес на управление;
8. адрес за кореспонденция, ако е различен
от адреса по седалището и е посочен такъв;
9. контактни данни – телефон, електронна
поща, интернет страница;
10. лицензираната спортна федерация, в
която членува, и датата на приемането му
за член;
11. членство в националната организация
за университетски спорт, ако има такова;
12. наименование на обединен спортен
клуб, ако членува в такъв;
13. наименование на лицензирана спортна
федерация по военно-приложен спорт, ако
членува в такава;
14. право на осъществавяне на дейност
съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗФВС, когато е
налице такова;
15. данни за заличаване от регистъра.
Чл. 15. В партидата на спортния клуб се
създават връзки към партидите на:
1. лицензираната спортна федерация, в
която членува, както и на националната
организация за университетски спорт и на
лицензирана спортна федерация по военноприложен спорт, ако членува в такива;
2 . о б ед и н е н и т е с п о р т н и к л у б о в е п о
чл. 14, т. 12.
Раздел II
Други организации в областта на спорта
Чл. 16. Регистърът по чл. 9, ал. 1, т. 2 от
ЗФВС съдържа данни за:
1. националната организация за спортно-туристическа дейност и туристическите
дружества, които членуват в нея;
2. националната организация за университетски спорт и спортните клубове, които
членуват в нея;
3. обединените спортни клубове и техните
членове.
Чл. 17. (1) В регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2
от ЗФВС се създава партида на националната
организация за спортно-туристическа дейност, която се състои от две части – „Данни
за лицето“ и „Членове“.
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(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на заповедта за вписване в
регистъра и на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и
регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен
от адреса по седалището и е посочен такъв;
7. контактни данни – телефон, електронна
поща, интернет страница;
8. данни за заличаване от регистъра.
(3) В частта „Членове“ се съдържа списък
на членуващите в организацията туристически дружества и се създават връзки към
партидите им по чл. 18.
Чл. 18. За всяко туристическо дружество,
членуващо в националната организация за
спортно-туристическа дейност, в регистъра по
чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се създава партида,
структурирана в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на удостоверението за
вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и
регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен
от адреса по седалището и е посочен такъв;
7. контактни данни – телефон, електронна
поща, интернет страница;
8. дата на приемане за член на организацията;
9. данни за заличаване от регистъра.
Чл. 19. (1) В регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2
от ЗФВС се създава партида на националната
организация за университетски спорт, която
се състои от две части – „Данни за лицето“
и „Членове“.
(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на заповедта за вписване в
регистъра и на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и
регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен
от адреса по седалището и е посочен такъв;
7. контактни данни – телефон, електронна
поща, интернет страница;
8. данни за заличаване от регистъра.
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(3) Частта „Членове“ се състои от два
раздела:
1. спортни клубове, учредени с решение
на Академичния съвет на висшето училище,
по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
2. спортни клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2
от ЗФВС.
(4) Във всеки от разделите по ал. 3 се
съдържат списъци на съответните спортни
клубове, членуващи в националната организация за университетски спорт, и се създават
връзки към партидите им по чл. 20.
Чл. 20. (1) За всеки спортен клуб, членуващ
в националната организация за университетски спорт, в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от
ЗФВС се създава партида, структурирана в
полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на удостоверението за
вписване;
3. наименование;
4. наименование на висшето у чилище,
в което клубът осъществява дейността си;
5. вид или сходни видове спорт;
6. ЕИК съгласно търговския регистър и
регистъра на юридическите лице с нестопанска цел – за спортните клубове по чл. 43,
ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
7. номер и дата на решението на Академичния съвет на висшето училище за учредяване на клуба – за спортните клубове по
чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
8. седалище и адрес на управление;
9. адрес за кореспонденция, ако е различен
от адреса по седалището и е посочен такъв;
10. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
11. данни за заличаване от регистъра.
(2) За спортен клуб, който е член и на лицензирана спортна федерация, не се създава
самостоятелна партида по ал. 1, а вписванията се извършват по партидата му по чл. 14.
Чл. 21. (1) За всеки обединен спортен
клуб, вписан по реда на чл. 44 от ЗФВС, в
регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се
създава партида, която се състои от две
части – „Данни за лицето“ и „Членове“.
(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на заповедта за вписване в
регистъра и на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и
регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен
от адреса по седалището и е посочен такъв;
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7. контактни данни – телефон, електронна
поща, интернет страница;
8. административната област по чл. 45,
ал. 2 от ЗФВС;
9. спортните обекти, които ползва или
управлява, и се създава връзка към партидата на всеки от спортните обекти;
10. данни за заличаване от регистъра.
(3) В частта „Членове“ се съдържа списък на членуващите в сдружението спортни
клубове и се създават връзки към партидите
им по чл. 14.
Раздел III
Спортни обекти
Чл. 22. (1) Регист ърът по чл. 9, а л. 1,
т. 3 от ЗФВС съдържа информация относно
спортните обекти – държавна, общинска и
частна собственост.
(2) Партидата на всеки спортен обект е
структурирана в полета, съдържащи следните данни:
1. регистрационен номер;
2. наименование на спортния обект;
3. адрес на местонахождението му;
4. идентификация по кадастралната карта,
кадастрален или регулационен план;
5. функционално предназначение;
6. собственик, наемател и/или лице, на
което е предоставено право на управление
или ползване;
7. информация за контакт за връзка с
обекта.
(3) Когато спортен обект е собственост
на или се ползва или управлява от лице,
вписано в регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС,
се създава връзка към партидата на съответното лице.
Чл. 23. (1) Вписването в регистъра по
чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗФВС се извършва по
заявление на:
1. ръководителите на ведомства, на които са предоставени за управление спортни
обекти;
2. кметовете на общини – за спортните
обекти, общинска собственост;
3. други лица – собственици, наематели
или на които е предоставено правото на
управление или ползване.
(2) В заявлението трябва да се съдържа
информация за обстоятелствата по чл. 22,
ал. 2, т. 2 – 7 и подпис на заявителя. Към
заявлението се прилага скица на имота в
случаите, когато не е налице одобрена кадастрална карта.
(3) Документите по ал. 2 се подават в
деловодството на ММС или по електронен
път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронните удос-
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товерителни услуги и на Закона за електронното управление.
(4) По реда на предходните алинеи се заявява вписване на промени в обстоятелствата
по чл. 22, ал. 2, т. 2 – 7.
Раздел IV
Треньорски кадри
Чл. 24. (1) Регистърът по чл. 9, ал. 1, т. 4
от ЗФВС съдържа информация за треньорските кадри, вписани по реда на Наредба
№ 1 от 2019 г. за треньорските кадри (ДВ,
бр. 13 от 2019 г.).
(2) Партидата на всяко лице по ал. 1 е
структурирана в полета, съдържащи:
1. регистрационен номер;
2. имена;
3. единен граждански номер, личен номер
или личен номер на чужденец;
4. длъжността по чл. 3 от Наредба № 1
от 2019 г. за треньорските кадри;
5. вид спорт;
6. дата на вписване;
7. основание за вписване съгласно Наредба
№ 1 от 2019 г. за треньорските кадри;
8. контактни данни – телефон, електронна
поща;
9. входящ номер на заявлението;
10. вносител на заявлението;
11. номер на заповедта за вписване.
(3) Данните от полетата по ал. 2, т. 3 и
т. 7 – 11 не са публично достъпни за потребителите по чл. 9, т. 2 чрез интернет страницата на ММС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По партидите на юридическите лица
с нестопанска цел до пререгистрацията им
в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписва
кодът им по БУЛСТАТ.
§ 2. До изграж дането на единната информационна система по чл. 5 и нейните
функционалности регистрите по чл. 9, ал. 1
от ЗФВС се поддържат и са достъпни на
интернет страницата на ММС като самост оя т е л н и мод у л и , фу н к ц ион и ра щ и к ат о
уеб базирани информационни системи, със
съществуващите към датата на влизане в
сила на наредбата структури, полета и функционалности.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 9, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красен Кралев
1437
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.;
изм., бр. 54 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 35 от
2015 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6а, ал. 1 след думите „Е22“ се
поставя запетая и се добавя „Е26“.
§ 2. В чл. 18, ал. 2 се създават т. 6 – 8:
„6. А41 „Образувано задръстване“ – фонът
е в жълт цвят;
7. А42 „Намалена видимост“ – фонът е в
жълт цвят;
8. А43 „Настъпило пътнотранспортно произшествие“ – фонът е в жълт цвят.“
§ 3. В чл. 21, ал. 2 думите „трябва да е сигнализирана съгласно“ се заменят с „отговаря
на поне едно от условията по“.
§ 4. В глава трета, раздел I се създават
чл. 48б – 48г:
„Чл. 48б. (1) Пътен знак А41 „Oбразуванo
задръстване“ се използва за сигнализиране
на пътни участъци, в които се е образувало
задръстване, което водачите би могло да не
забележат своевременно.
(2) Пътният знак по ал. 1 е за временна
организация на движението и се изобразява
на табели с променящо се съдържание (С24)
съгласно приложение № 1 към чл. 6, чл. 10,
ал. 1 и чл. 11 от Наредба № 3 от 2010 г. за
временната организация и безопасността на
движението при извършване на строителни
и монтажни работи по пътищата и улиците
(ДВ, бр. 74 от 2010 г.) (Наредба № 3 от 2010 г.).
Чл. 48в. (1) Пътен знак А42 „Намалена видимост“ се използва за сигнализиране на пътни участъци, в които видимостта е намалена
поради мъгла, дъжд, снеговалеж, задимяване,
запрашаване или други подобни условия.
(2) Пътният знак по ал. 1 е за временна
организация на движението и се изобразява
на табели с променящо се съдържание (С24)
съгласно приложение № 1 към чл. 6, чл. 10,
ал. 1 и чл. 11 от Наредба № 3 от 2010 г.
Чл. 48г. (1) Пътен знак А43 „Настъпило
пътнотранспортно произшествие“ се използва
за сигнализиране на настъпило пътнотранспортно произшествие, което създава опасност
или затруднение за движението.

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

(2) Пътният знак по ал. 1 е за временна
организация на движението и се монтира на
преносима стойка (С26) съгласно приложение
№ 3 към чл. 22, ал. 6 и чл. 29, ал. 1 от Наредба
№ 3 от 2010 г. или се изобразява на табели с
променящо се съдържание (С24) съгласно приложение № 1 към чл. 6, чл. 10, ал. 1 и чл. 11
от същата наредба.“
§ 5. В чл. 61 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато дължината на зоната на действие
на въведена забрана с пътни знаци В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни
средства с изключение на мотоциклети без
кош и мотопеди“, В25 „Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса
над 3,5 тона да изпреварват моторни превозни
средства с изключение на мотоциклети без кош
и мотопеди“ и В26 „Забранено е движението
със скорост, по-висока от означената“ е по-голяма от 4000 m при автомагистрали, скоростни
пътища и скоростни градски магистрали и
от 2000 m при останалите пътища и улици,
пътният знак се повтаря съответно на всеки
2000 m и 1000 m.“
§ 6. В чл. 66, ал. 2 думата „цифра“ се заменя
с „число“.
§ 7. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато допустимата максимална скорост
предстои да се ограничи с повече от 20 km/h,
тя се намалява постепенно, неколкократно с
20 km/h, като пътен знак В26 се поставя на
разстояния съгласно приложение № 16.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато допустимата максимална скорост на движение се ограничава с 30 km/h,
намалението е еднократно.“
§ 8. В чл. 98, ал. 1, т. 3 думите „Д24 и Д25“
се заменят с „Д24, Д25, Д25.1, Д25.2 и Д26“.
§ 9. В чл. 121а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) С пътен знак Д25.1 „За използването
на пътя се изисква платена винетна или тол
такса“ се сигнализира републикански път от
платената пътна мрежа съгласно чл. 10, ал. 1,
т. 1 и 2 от Закона за пътищата.
(3) С пътен знак Д25.2 „За използването на
пътя се изисква платена тол такса“ се сигнализира републикански път от платената пътна
мрежа съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата.
(4) Знаците се поставят на мястото, от което
възниква задължението за плащане на такса.“
§ 10. В глава трета, раздел V се създава
чл. 121б:
„Чл. 121б. Пътен знак Д26 „Място за паркиране на електрически превозни средства за
зареждане“ се използва за сигнализиране на
място, предназначено само за паркиране на
електрически превозни средства по време на
зареждане.“
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§ 11. В чл. 122, ал. 4 се създават т. 6 и 7:
„6. пътен знак Е25 – символът е в зелен
цвят, върху който е поставен символ за електрически ток в бял цвят;
7. пътен знак Е26 – символът е в зелен
цвят с бял надпис.“
§ 12. В чл. 129, ал. 1 думите „Е18 „Вода
за пиене“ и Е19 „Тоалетна“ се заменят с „Е18
„Вода за пиене“, Е19 „Тоалетна“, Е25 „Зарядна
станция за зареждане на електрически превозни средства“ и Е26 „Зарядна станция за
зареждане с водород“.
§ 13. В чл. 146, ал. 3 се създава изречение
второ: „В този случай задължителната посока
за движение се отнася само за пътни превозни
средства или за състави от превозни средства,
чиято маса надвишава указаната стойност.“
§ 14. В чл. 168, ал. 2 се създава изречение
второ: „В този случай действието на знака
съответно се отнася или не се отнася само
за пътни превозни средства или за състави
от превозни средства, чиято маса надвишава
указаната стойност.“
§ 15. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2,
т. 1 и чл. 19 „Предупредителни пътни знаци
за опасност – група „А“ след пътен знак „А40
Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“ се добавят пътни
знаци „А41 „Образувано задръстване“, А42
„Намаленa видимост“ и А43 „Настъпило пътнотранспортно произшествие“, както следва:
„
А41 „Образувано задръстване“
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„
Д25.1 „ За използването на пътя се
изисква платена винетна
или ТОЛ такса“

Д25.2 „ За използването на пътя
се изисква платена ТОЛ
такса“

Д26 „ М ясто за парк иране на
елек т рическ и превозни
средства за зареждане“.

§ 17. В приложение № 6 към чл. 2, ал. 2,
т. 3, буква „а“ и чл. 123 „Пътни знаци, даващи
допълнителна информация – група „Е“ след
пътен знак „Е24 „Контрол с автоматизирани средства или системи“ се добавят пътни
знаци „Е25 „Зарядна станция за зареждане
на електрически превозни средства“ и Е26
„Зарядна станция за зареждане с водород“,
както следва:
„
Е25 „ Заря д на с та н ц и я за зареждане на електрически
превозни средства“

А42 „Намаленa видимост“
Е26 „ Зарядна станция за зареждане с водород “.
А43 „ Нас т ъп и ло п ът но т ра нспортно произшествие“.

§ 16. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 2,
т. 2, буква „г“ и чл. 99 „Пътни знаци със
специални предписани я – гру па „Д“ след
пътен знак „Д25 „За използването на пътя се
изисква платена винетна такса“ се добавят
пътни знаци „Д25.1 „За използването на пътя
се изисква платена винетна или ТОЛ такса“,
Д25.2 „За използването на пътя се изисква
платена ТОЛ такса“ и Д26 „Място за паркиране на електрически превозни средства за
зареждане“, както следва:

§ 18. В приложение № 8 към чл. 2, ал. 2, т. 4
и чл. 163 „Допълнителни табели – група „Т“
се правят следните изменения:
1. След табела Т14 „При сняг и зимни условия“ се добавя табела Т14.1 „При дъжд и
мокра настилка“, както следва:
„

Т14.1 „При дъжд и мокра настилка“.
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2. След табела Т17 „Табела с текст“ се добавят табели Т18.1 „Принудително отстраняване
на ППС“ и Т18.2 „Поставяне на ограничителни
средства“, както следва:
„

Т18.1 „Принудително отстраняване на ППС“
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ИНСТРУКЦИЯ № І-1
от 30 януари 2020 г.

за реда за извършване на съвместни проверки
на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1
от Закона за мерките срещу изпирането на
пари от специализирана административна
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и
Българската народна банка по прилагането
на мерките за превенция на използването
на финансовата система за целите на изпирането на пари
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Т18.2 „Поставяне на ограничителни средства“.
§ 19. В приложение № 9 към чл. 6, ал. 2
„Символи за изобразяване на видовете превозни средства“ след символа „пътно превозно средство, теглено от животни“ се добавя
символът „електрически автомобил“, както
следва:
„

електрически автомобил“.
Допълнителна разпоредба
§ 20. Наредбата е преминала процедурата
за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена на
информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество
и за установяване на процедурите, свързани с
прилагането на някои национални технически
правила за продукти, законно предлагани на
пазара на друга държава членка (ДВ, бр. 64
от 2004 г.).
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Росен Желязков
1474

Чл. 1. С настоящата инструкция се урежда
редът за осъществяване на съвместни проверки на място от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“
(САДФР) на Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС) и Българската народна
банка (БНБ) по прилагането на мерките за
превенция на използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари по
отношение на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1
от Закона за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП).
Чл. 2. От страна на ДАНС общото ръководс т во и кон т р ол по изп ъ л нен ие на
нас т оя щат а и нс т ру к ц и я с е о с ъще с т вя ва
от председателя на ДАНС, а оперативното
ръководство и контрол по изпълнение на
настоящата инструкция – от директора на
САДФР на ДАНС.
Чл. 3. От страна на БНБ ръководството
и контролът по изпълнение на настоящата
инструкция се осъществяват, както следва:
1. по отношение на лицата по чл. 108,
ал. 6, т. 1, буква „а“  – от подуправителя на
БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“,
или от оправомощени от него лица;
2. по отношение лицата по чл. 108, ал. 6,
т. 1, буква „б“  – от подуправителя на БНБ,
ръководещ управление „Банково“, или от
оправомощени от него лица.
Чл. 4. Всички действия, предприемани
в изпълнение на тази инструкция, се извършват при спазване на разпоредбите на
съответните законови и подзаконови актове,
регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, обработване, използване
и разкриване на сведения, представляващи
банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана
информация или друга защитена от закон
информация.
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СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО
Чл. 5. (1) САДФР на ДАНС и БНБ могат
да извършват съвместни проверки на място
по прилагането на мерките за превенция
на използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари на лицата по
чл. 108, ал. 6, т. 1 от ЗМИП.
(2) Съвместни проверк и се извършват
по предложение на СА ДФР на ДАНС или
на БНБ.
(3) Съвместната проверка се извършва въз
основа на писмена заповед, издадена от председателя на ДАНС или оправомощено от него
длъжностно лице и съответния подуправител
на БНБ по чл. 3 или оправомощени от него
длъжностни лица, в която се посочват целите,
срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и имената и длъжностите
на контролните органи по чл. 108, ал. 2 и
ал. 6, т. 1 от ЗМИП, на които е възложено
да извършат проверката.
(4) Целите на проверката се определят
в зависимост от резултатите на анализа по
чл. 114, ал. 1 от ЗМИП или възникналата
необходимост за извършване на проверка.
С оглед целите на проверката се изготвя
план за нея, който съдържа разпределението
на темите, предмет на проверката съгласно
изискванията на ЗМИП, между контролните
органи на двете институции в рамките на
техните законоустановени правомощия.
(5) Заповедта за проверка се изготвя в три
екземпляра: по един за всеки от контролните
органи по чл. 108, ал. 2 и ал. 6, т. 1 от ЗМИП
и един за проверяваното лице, който му се
връчва срещу подпис, ведно с писмо – искане
на справки и документи.
(6) За всяка извършена проверка на място
по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП се съставя констативен протокол в три екземпляра, който се
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подписва от контролните органи по чл. 108,
а л. 2 и а л. 6, т. 1 от ЗМИП, извърши ли
проверката, и се връчва срещу подпис на
провереното лице.
(7) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на САДФР на
ДАНС и БНБ по чл. 123 от ЗМИП в рамките
на законоустановените им правомощия и
предвиденото в плана по ал. 4 разпределение.
(8) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно
от подуправителя на БНБ съгласно чл. 3
или от оправомощени от него длъжностни
лица, в рамките на законоустановените им
правомощия.
Чл. 6. Съвместните проверки по чл. 5,
ал. 1 се извършват чрез прилагане на основан
на риска подход по чл. 114 и 115 от ЗМИП,
както и на Съвместни насоки на Европейските надзорни органи (ЕНО) относно характеристиките на рисково-базирания подход
при надзора на борбата с изпирането на пари
и финансирането на тероризма и мерките,
които да бъдат взети при упражняване на
надзор въз основа на чувствителността към
риск (ESAs/2016/72, Насоки за рисково-базирания надзор).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Управител на Българската народна банка:
Димитър Радев
1414

Поправка. Редакцията прави поправка на явна техническа грешка в Постановление № 18 на Министерския съвет от 6 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет (ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.), като в § 1, т. 4, в новосъздадения в глава трета раздел Vа
„Звено за мрежова и информационна сигурност“, чл. 32а, ал. 4, т. 12, думите „компютърната сигурност
в съответствие ++-с“ да се четат „компютърната сигурност в съответствие с“.
1496
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-156
от 5 февруари 2020 г.
относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за
полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.,
за полагане на труд на официални празници
и за времето на разположение, изплащани на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи
На основание чл. 179, ал. 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
нареждам:
1. Размерът на допълнителното възнаграждение за научна степен по дисертационен труд е:
а) за образователна и научна степен „доктор“ – 60 лв.;
б) за научна степен „доктор на науките“ – 90 лв.
2. Размерът на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час или за част от
него от 22,00 до 6,00 ч. е 1,00 лв.
3. Размерът на допълнителното възнаграждение за работа през дните на официални празници,
независимо дали представлява извънреден труд
или не, е удвоеният размер на основното месечно
възнаграждение.
4. Размерът на допълнителното възнаграждение за времето на разположение за всеки час
или част от него е 0,10 лв.
5. Размерите на допълнителните възнаграждения се прилагат считано от 1.02.2020 г.
6. Н ас т оя щ ат а з а пов ед о т мен я За пов ед
№ 8121з-816 от 3.11.2014 г. за определяне размера
на допълнителното възнаграждение за научна
степен, условията и редът за неговото изплащане
на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (необнародвана), Заповед № 8121з-1429 от 23.11.2017 г. за определяне
размерите на допълнителните възнаграждения
за полагане на труд през нощта между 22,00 ч.
и 06,00 ч., за полагане на труд на официални
празници и за времето на разположение, условията и реда за тяхното изплащане на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 98 от 2017 г.) и Заповед № 8121з671 от 9.06.2015 г. за определяне размера на
допълнителното възнаграждение за изпълнение
на специфични служебни дейности, условията и
реда за неговото изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
изменена и допълнена със Заповед № 8121з-156 от
25.01.2017 г. (необнародвана) и Заповед № 8121з532 от 3.04.2017 г. (необнародвана).

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Министерството
на вътрешните работи.
Копие на заповедта да се изпрати на ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР за
сведение и изпълнение.

1436

Министър:
Мл. Маринов

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-55 от 7 февруари 2020 г. на МТИТС
№ РД-02-14-101 от 5 февруари 2020 г. на МРРБ
„Приста Ойл холдинг“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление – София, район „Лозенец“, ул.
Златен рог № 20, ет. 5, и с ЕИК 121516626, и „Поддържане чистотата на морските води“ – АД, със
седалище и адрес на управление – Варна, район
„Аспарухово“, Южна промишлена зона, Терминал
за базови масла, и с ЕИК 813109299, са подали
заявление с вх. № Р-479 от 23 март 2015 г., с което
е внесен за разглеждане, приемане и одобряване
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за пристанищната акватория, като част
от генералния план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение на км 499 от
река Дунав (текстови и графични части).
Заявлението е подадено по реда и при условията на § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата
и съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32
от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.), предвид наличието на следните обстоятелства: със Заповед
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-99
от 23 февруари 2012 г. (МТИТС) и № РД-02-14-881
от 2 април 2012 г. (МРРБ) е одобрен Генерален
план за развитие на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение на км 499 от
река Дунав; за територията на пристанището има
действащ подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, Заповед № 418 на кмета
на община Русе от 27 март 2000 г. и изменен със
Заповед № РД 01/1200 на кмета на община Русе
от 1 юни 2012 г.
Заявлението е поправено и допълнено със заявления, вх. № 509 от 21 април 2015 г., № Р-479 от
4 февруари 2016 г., № 2047 от 30 ноември 2016 г.,
№ 2047 от 25 май 2017 г. и № 2047 от 8 февруари
2018 г., с последното от които е представен и

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

актуализиран проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за пристанищната акватория, като част от генералния план на пристанище за обществен транспорт с регионално
значение на км 499 от река Дунав (текстови и
графични части).
Към заявлението са приложени копия от:
заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра
на регионалното развитие и благоустройството
№ РД-08-99 от 23 февруари 2012 г. (МТИТС) и
№ РД-02-14-881 от 2 април 2012 г. (МРРБ); Заповед
№ РД 01/1200 на кмета на община Русе от 1 юни
2012 г. и от графичната част на одобрения с нея
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на УПИ – за сгуроотвал в Западна
промишлена зона по плана на гр. Русе; документи,
удостоверяващи правото на собственост върху
територията на пристанището на първоначалните заявители в производството и на частните
правоприемници на заявителя „Поддържане
чистотата на морските води“ – АД, включително
на последния приобретател „Инерт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление – гр. Русе, ул.
Боримечка № 21, и с ЕИК 117536904, както и извършените сделки за взаимно учредяване на права
между настоящите заявители в производството
„Приста Ойл холдинг“ – ЕАД, и „Инерт“ – ООД;
актуална хидрографска снимка на засегнатата от
проекта акватория в българския участък на река
Дунав, отразяваща резултатите от извършените
предварителни (предпроектни) проучвания; преработена с оглед настъпилите частни правоприемства технологична и финансова обосновка на
инвестиционната инициатива, инвестиционна
програма и данни за финансовата обезпеченост на
нейната реализация; Решение № РУ-62-ПР/2010 г.
за преценяване необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
издадено от директора на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Русе, на 15 октомври 2010 г., със заключение да не се извършва
оценка на въздействието върху околната среда
на инвестиционно предложение „Изграждане на
товаро-разтоварно пристанище при км 499 на река
Дунав за съдове с тонаж под 1350 бруто тона“;
писмо на директора на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Русе, изх. № 2276 от
14 юли 2011 г., съгласно което осъществяваната
от „Инерт“ – ООД, дейност по експлоатация на
участък от км 426,000 до км 421,000 в канала на
остров Косуй се осъществява от повече от 20
години и не противоречи на режима на дейности,
одобрен със Заповед № РД-838 от 17 ноември
2008 г. на министъра на околната среда и водите
за обявяване на защитена зона „Остров Пожарево“ (ДВ, бр. 108 от 2008 г., НР, об. 6717), както и
че за преиздаване на действащото разрешително
за ползване на воден обект, изменено с Решение
№ 57 от 2010 г. на министъра на околната среда
и водите, не е необходимо да бъде провеждана
процедура по реда на глава втора от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони, приета с ПМС
№ 201 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм.,
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бр. 81 от 2010 г. и бр. 3 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 94 от 2012 г.); Решение № РУ-5-ПР от 2018 г.
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда,
издадено от директора на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Русе, на 12 януари 2018 г., със заключение, че не е необходимо
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционното предложение за „Пристанище за обществен транспорт с
регионално значение при речен км 499 от река
Дунав – Русе, за съдове с тонаж под 1350 бруто
тона“; становище на директора на Регионалния
исторически музей – гр. Русе, изх. № 210 от 15
април 2015 г., съгласно което при направен теренен оглед в поземлени имоти с идентификатори
63427.3.724 и 63427.3.727 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Русе не е установено
наличие на движими или недвижими културни
ценности и в автоматизираната информационна
система „Археологическа карта на България“
няма регистрирани археологически обекти в
същите имоти.
Към образуваната по заявлението административна преписка служебно е приобщено писмото на
заместник-министъра на околната среда и водите,
изх. № ЕО-10 и 12-00-709 от 24 юни 2015 г., със
заключение, че няма необходимост от провеждане
на процедура по екологична оценка за проекта
на подробен устройствен план – парцеларен
план за пристанищната акватория, както и на
процедура по реда на глава втора от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони.
За изработения проект писмено са уведомени
заинтересованите лица, определени в съответствие
с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на
пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ,
бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.), като им
е предоставена възможност за запознаване със
същия и представяне на писмени становища по
него в 14-дневен срок от датата на получаване
на уведомлението.
В нормативно установения срок не са постъпили писмени становища от идентифицираните
заинтересовани лица.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Речен
надзор – Русе“ и капитан на пристанище Русе,
вх. № 509 от 18 май 2015 г., както и изготвено и
представено по реда на чл. 112б, ал. 4 от Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ) мотивирано становище по проекта
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, изх. № ДОК501 от 8 октомври 2019 г.
Със Заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-516 от 1 ноември 2019 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-1149 от 31 октомври 2019 г.
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на
внесения от „Приста Ойл холдинг“ – ЕАД, и
„Инерт“ – ООД, проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за пристанищната акватория, като част от генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
на км 499 от река Дунав.
На заседанието на междуведомствения експертен съвет, проведено на 5 ноември 2019 г., е
разгледан и обсъден проектът на план, съответно поправен и допълнен съобразно бележките,
съдържащи се в становището на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“. Съгласно Решение № 2 по т. 4
от протокола на заседанието на съвета проектът на подробен устройствен план – парцеларен
план за пристанищната акватория, като част от
генералния план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение на км 499 от
река Дунав (текстови и графични части), както
е поправен и допълнен, е приет под условие, че
в определения срок за приключване на работата
на съвета постъпят положителни становища или
изобщо не постъпят становища от Министерството на здравеопазването и Министерството
на отбраната и вносителите извършат в разгледания от съвета проект на план необходимите
поправки за отразяване на направените по време
на заседанието бележки.
Условието, съдържащо се в решението на междуведомствения експертен съвет за приемане на
проекта, е изпълнено, след като със заявление на
„Приста Ойл холдинг“ – ЕАД, и „Инерт“ – ООД,
вх. № 2047 от 14 ноември 2019 г., е внесен поправен проект, съобразен с направените по време
на заседанието бележки, и са получени положителните становища по проекта на министъра на
здравеопазването – писмо, изх. № 10-02-164 от 22
ноември 2019 г., и на Министерството на отбраната – писмо с рег. № 05-00-40 от 26 ноември 2019 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 от ЗМПВВППРБ и чл. 36 от Наредба № 10
от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните
планове на пристанищата за обществен транспорт,
нареждаме:
Одобряваме приетия от Междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за пристанищната акватория, като част
от генералния план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение на км 499 от
река Дунав (текстови и графични части).
Заповедта може да бъде оспорена по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Р. Желязков
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
П. Аврамова
1445
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-66
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Голак, община Костенец, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1397

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-67
от 30 януари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Разделна, община Белослав, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.01.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

1398

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Безден, община Костинброд,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1399

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 30 януари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Каменар, община Варна, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

1400

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-70
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Богьовци, община Костинброд,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1401

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Голяновци, община Костинброд,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1402

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Драговищица, община Костинброд, област
София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1404

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дреново, община Костинброд, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1405

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дръмша, община Костинброд, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1406

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-72
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Градец, община Костинброд,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Опицвет, община Костинброд, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1403

ЗАПОВЕД № РД-18-73
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-

1407

ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-
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менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Петърч, община Костинброд, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1408

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 30 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Понор, община Костинброд, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1409

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 3 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бучин проход, община Костинброд, област
София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1410

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-80
от 3 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Царичина, община Костинброд, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1411

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 3 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чибаовци, община Костинброд, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1412

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-7
от 3 февруари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-7754-03.09.2019 г.
на СГКК – Монтана, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Горна Вереница,
EKATTE 16153, община Монтана, одобрени със
Заповед № РД-18-427 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 16153.19.40:
площ: 5181 кв. м, нива, собственост на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.41:
площ: 746 кв. м, нива, собственост на Славомир
Томов Владимиров;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.42:
площ: 2086 кв. м, нива, собственост на Даринка
Павлова Цекова;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.43:
площ: 1616 кв. м, нива, собственост на Никола
Аврамов Даков;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.44:
площ: 1888 кв. м, нива, собственост на Боян
Герасимов Илиев;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.45:
площ: 1750 кв. м, нива, собственост на Кирил
Славчов Ангелов и Григор Петков Генов;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.46:
площ: 5696 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.103:
площ: 859 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.104:
площ: 2021 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.105:
площ: 2867 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.106:
площ: 2734 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.107:
площ: 923 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 16153.20.108:
площ: 4060 кв. м, депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.109:
площ: 348 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.110:
площ: 312 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.111:
площ: 5026 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.102:
площ: 960 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.103:
площ: 898 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.104:
площ: 723 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.105:
площ: 1544 кв. м, нива, собственост на Първан
Стоянов Илински;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.106:
площ: 991 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.107:
площ: 673 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.108:
площ: 1154 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.109:
площ: 2573 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.25.71:
площ: 3627 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.25.72:
площ: 4098 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на Рангел Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.14:
площ: 1989 кв. м, нива, собственост на Александър
Първанов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.15:
площ: 1131 кв. м, нива, собственост на Александър
Първанов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.16:
площ: 366 кв. м, нива, собственост на Леонардо
Петров Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.17:
площ: 1284 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.18:
площ: 510 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.19:
площ: 349 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.20:
площ: 99 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 16153.26.21:
площ: 350 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.54.73:
площ: 4954 кв. м, нива, собственост на Първан
Лазаров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 16153.54.74:
площ: 3286 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.43:
площ: 3993 кв. м, нива, собственост на Ивана
Георгиева Начова;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.44:
площ: 5128 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.45:
площ: 403 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.46:
площ: 235 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.47:
площ: 1124 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.74.72:
площ: 963 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.74.73:
площ: 6726 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.210:
площ: 3991 кв. м, овощна градина, собственост
на Петър Антонов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.211:
площ: 5195 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.212:
площ: 4881 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.213:
площ: 1575 кв. м, овощна градина, собственост
на Татяна Серафимова Николова и Николай
Серафимов Христов;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.214:
площ: 800 кв. м, овощна градина, собственост на
Димитър Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.76.57:
площ: 3680 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.80.24:
площ: 173 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.85.38:
площ: 40 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 16153.85.39:
площ: 2396 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Димитър Славчев Димитров
и Рангел Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.92.15:
площ: 1036 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.92.16:
площ: 1159 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 16153.92.17:
площ: 1627 кв. м, нива, собственост на Мария
Колова Карабойчева;
поземлен имот с идентификатор 16153.92.18:
площ: 176 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.93.19:
площ: 384 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.94.35:
площ: 3505 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.94.36:
площ: 5764 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.94.37:
площ: 3136 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.94.38:
площ: 2657 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.97.37:
площ: 1914 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.40:
площ: 1154 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.41:
площ: 5299 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.42:
площ: 2704 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Иванов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.43:
площ: 973 кв. м, лозе, собственост на Иван Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.44:
площ: 3691 кв. м, лозе, собственост на „Росагрофонд“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.45:
площ: 8910 кв. м, лозе, собственост на Славчо
Александров Григоров и Венета Александрова
Христова;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.46:
площ: 2558 кв. м, лозе, собственост на Кирил
Славчов Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.47:
площ: 648 кв. м, лозе, собственост на Михаил
Матов Маринов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.48:
площ: 1064 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.49:
площ: 33 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.50:
площ: 4045 кв. м, лозе, собственост на Тодор
Антов Маринов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.51:
площ: 389 кв. м, лозе, собственост на Тодор Антов Маринов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.52:
площ: 893 кв. м, лозе, собственост на Първан
Стоянов Илински;
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поземлен имот с идентификатор 16153.98.53:
площ: 152 кв. м, лозе, собственост на Първан
Стоянов Илински;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.54:
площ: 2805 кв. м, лозе, собственост на Замфира
Ерменкова Григорова;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.55:
площ: 173 кв. м, лозе, собственост на Замфира
Ерменкова Григорова;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.56:
площ: 593 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.57:
площ: 429 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.58:
площ: 2979 кв. м, лозе, собственост на Дамян
Златунов Томов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.59:
площ: 333 кв. м, лозе, собственост на Дамян
Златунов Томов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.60:
площ: 11 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.61:
площ: 25 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.99.21:
площ: 704 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.99.22:
площ: 1719 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.99.23:
площ: 64 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.41:
площ: 5318 кв. м, нива, собственост на Панталей
Младенов Мишин;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.42:
площ: 1571 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.43:
площ: 548 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.44:
площ: 3061 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.45:
площ: 2761 кв. м, пасище, собственост на Обретин
Ценов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.46:
площ: 1908 кв. м, пасище, собственост на Кирил
Ставров Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.47:
площ: 1424 кв. м, пасище, собственост на Галина
Сергеева Денкова;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.48:
площ: 2527 кв. м, пасище, собственост на Димитър
Славчев Димитров и Рангел Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.49:
площ: 2788 кв. м, пасище, собственост на Димитър
Славчев Димитров и Рангел Славчов Димитров;
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поземлен имот с идентификатор 16153.101.50:
площ: 1436 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на „Славчо Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.51:
площ: 1008 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.52:
площ: 690 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.53:
площ: 320 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.54:
площ: 730 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.55:
площ: 95 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.56:
площ: 2149 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.57:
площ: 217 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.58:
площ: 78 979 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.106.32:
площ: 651 кв. м, за складова база, собственост
на Рангел Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.106.33:
площ: 5806 кв. м, нива, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
сграда с идентификатор 16153.106.32.1: площ:
175 кв. м, административна, делова сграда, собственост на Рангел Славчов Димитров;
сграда с идентификатор 16153.106.32.2: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Рангел Славчов Димитров;
сграда с идентификатор 16153.106.32.3: площ:
46 кв. м, сграда за битови услуги, собственост
на Рангел Славчов Димитров.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 16153.19.32:
площ: 5189 кв. м, нива, собственост на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.33:
площ: 748 кв. м, нива, собственост на Славомир
Томов Владимиров;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.35:
площ: 2087 кв. м, нива, собственост на Даринка
Павлова Цекова;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.36:
площ: 1620 кв. м, нива, собственост на Никола
Аврамов Даков;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.37:
площ: 1915 кв. м, нива, собственост на Боян
Герасимов Илиев;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.38:
площ: 1786 кв. м, нива, собственост на Кирил
Славчов Ангелов и Григор Петков Генов;
поземлен имот с идентификатор 16153.19.39:
площ: 5746 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 16153.20.2:
площ: 924 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.3:
площ: 2884 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.6:
площ: 4066 кв. м, депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.94:
площ: 5027 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.95:
площ: 8413 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.20.101:
площ: 2754 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.1:
площ: 2576 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.5:
площ: 1204 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.6:
площ: 707 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.7:
площ: 1017 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.8:
площ: 1549 кв. м, нива, собственост на Първан
Стоянов Илински;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.16:
площ: 725 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.36:
площ: 944 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.24.37:
площ: 1010 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.25.2:
площ: 4105 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на Рангел Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.25.59:
площ: 3637 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.5:
площ: 2031 кв. м, нива, собственост на Александър
Първанов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.6:
площ: 1210 кв. м, нива, собственост на Александър Първанов Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.7:
площ: 400 кв. м, нива, собственост на Леонардо
Петров Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.8:
площ: 1490 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.9:
площ: 604 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.10:
площ: 652 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.26.13:
площ: 2231 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 16153.54.66:
площ: 5001 кв. м, нива, собственост на Първан
Лазаров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 16153.54.72:
площ: 3289 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.28:
площ: 4000 кв. м, нива, собственост на Ивана
Георгиева Начова;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.32:
площ: 5199 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.62.42:
площ: 2361 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.74.68:
площ: 1942 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.74.71:
площ: 6770 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.1:
площ: 800 кв. м, овощна градина, собственост
на Димитър Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.35:
площ: 1600 кв. м, овощна градина, собственост
на Татяна Серафимова Николова и Николай
Серафимов Христов;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.36:
площ: 4000 кв. м, овощна градина, собственост
на Петър Антонов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.203:
площ: 5202 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.208:
площ: 6050 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.75.209:
площ: 4354 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.76.26:
площ: 3876 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.76.27:
площ: 1430 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.80.23:
площ: 1193 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.85.32:
площ: 2429 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Димитър Славчев Димитров
и Рангел Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.85.36:
площ: 43 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 16153.92.1:
площ: 1709 кв. м, нива, собственост на Мария
Колова Карабойчева;
поземлен имот с идентификатор 16153.92.12:
площ: 1049 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.92.14:
площ: 3264 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.93.18:
площ: 565 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 16153.94.31:
площ: 3538 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.94.32:
площ: 5594 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.94.33:
площ: 2711 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.94.34:
площ: 6337 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.97.35:
площ: 1970 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.5:
площ: 8999 кв. м, лозе, собственост на Славчо
Александров Григоров и Венета Александрова
Христова;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.6:
площ: 2701 кв. м, лозе, собственост на Кирил
Славчов Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.7:
площ: 800 кв. м, лозе, собственост на Михаил
Матов Маринов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.8:
площ: 1500 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.11:
площ: 5101 кв. м, лозе, собственост на Тодор
Антов Маринов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.12:
площ: 1200 кв. м, лозе, собственост на Първан
Стоянов Илински;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.13:
площ: 3201 кв. м, лозе, собственост на Замфира
Ерменкова Григорова;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.16:
площ: 4000 кв. м, лозе, собственост на Дамян
Златунов Томов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.17:
площ: 4100 кв. м, лозе, собственост на „Росагрофонд“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.18:
площ: 1000 кв. м, лозе, собственост на Иван
Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.19:
площ: 2800 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Иванов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.33:
площ: 106 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.34:
площ: 5299 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.36:
площ: 1369 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.98.39:
площ: 1155 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.99.18:
площ: 1732 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.99.20:
площ: 2886 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 16153.101.1:
площ: 3201 кв. м, пасище, собственост на Рангел
Славчов Димитров и Димитър Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.2:
площ: 1500 кв. м, пасище, собственост на Галина
Сергеева Денкова;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.3:
площ: 2000 кв. м, пасище, собственост на Кирил
Ставров Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.4:
площ: 2800 кв. м, пасище, собственост на Обретин Ценов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.10:
площ: 3037 кв. м, пасище, собственост на Димитър
Славчев Димитров и Рангел Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.11:
площ: 1450 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на „Славчо Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.12:
площ: 5145 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.26:
площ: 3068 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.27:
площ: 567 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.28:
площ: 1582 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.30:
площ: 5343 кв. м, нива, собственост на Панталей
Младенов Мишин;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.37:
площ: 3935 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.38:
площ: 325 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.39:
площ: 8149 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.101.40:
площ: 36 583 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 16153.106.7:
площ: 5812 кв. м, нива, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 16153.106.13:
площ: 696 кв. м, за складова база, собственост
на Рангел Славчов Димитров;
сграда с идентификатор 16153.106.13.1: площ:
175 кв. м, административна, делова сграда, собственост на Рангел Славчов Димитров;
сграда с идентификатор 16153.106.13.2: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Рангел Славчов Димитров;
сграда с идентификатор 16153.106.13.3: площ:
46 кв. м, сграда за битови услуги, собственост
на Рангел Славчов Димитров.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1413

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

147з. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за мик
роелек т рониката и елек т ронните елементи,
инженер-химик. Удостоверение от Академията
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение
от НИКК за завършен специализиран курс за
изследване на наркотични вещества. Удостоверение за допълнително обучение по Експертизи на
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход
и процедури.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Инженер-химик. Удостоверение за повишаване
на квалификация за експерт-криминалист. Удостоверение от Академията на МВР за повишаване на квалификация по видеоанализ и лицева
идентификация. Сертификат за разпознаване
на оригинални ценни документи: първичен и
вторичен контрол на документи за самоличност;
защити на хартията, компоненти и ламинатни
носачи на ценните документи; защити при отпечатването на документи; способи за персонализиране на документи за самоличност; системи
за верификация и информация; законови уредби
на законодателството; използване на помощни
технически средства като ретро-чек (комбиниран
уред за проверка) и лупа; използване на скенери
за документи; биометрия, пръстови отпечатъци
и лицево разпознаване; електронен паспорт.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистически
изследвания.
Еми л Цветанов Коста динов, образование – средно специално. Охрана на обществения
ред и К АТ. Удостоверение от НИКК за завършен
курс за видеоанализ и лицева идентификация.
Людм и л Благоев Дим и т ров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
Николай Стоянов Антонов, образование – висше. Биолог с втора специалност „Химия“.
1.2. Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Инженер-химик. Удостоверение за повишаване
на квалификация за експерт-криминалист. Удостоверение от Академията на МВР за повишаване на квалификация по видеоанализ и лицева
идентификация. Сертификат за разпознаване
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на оригинални ценни документи: първичен и
вторичен контрол на документи за самоличност;
защити на хартията, компоненти и ламинатни
носачи на ценните документи; защити при отпечатването на документи; способи за персонализиране на документи за самоличност; системи
за верификация и информация; законови уредби
на законодателството; използване на помощни
технически средства като ретро-чек (комбиниран
уред за проверка) и лупа; използване на скенери
за документи; биометрия, пръстови отпечатъци
и лицево разпознаване; електронен паспорт.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистични
изследвания.
Еми л Цветанов Коста динов, образование – средно специално. Охрана на обществения
ред и К АТ. Удостоверение от НИКК за завършен
курс за видеоанализ и лицева идентификация.
Людм и л Благоев Дим и т ров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Инженер-химик. Удостоверение за повишаване
на квалификация за експерт-криминалист. Удостоверение от Академията на МВР за повишаване на квалификация по видеоанализ и лицева
идентификация. Сертификат за разпознаване
на оригинални ценни документи: първичен и
вторичен контрол на документи за самоличност;
защити на хартията, компоненти и ламинатни
носачи на ценните документи; защити при отпечатването на документи; способи за персонализиране на документи за самоличност; системи
за верификация и информация; законови уредби
на законодателството; използване на помощни
технически средства като ретро-чек (комбиниран
уред за проверка) и лупа; използване на скенери
за документи; биометрия, пръстови отпечатъци
и лицево разпознаване; електронен паспорт.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистични
изследвания.
Еми л Цветанов Коста динов, образование – средно специално. Охрана на обществения
ред и К АТ. Удостоверение от НИКК за завършен
курс за видеоанализ и лицева идентификация.
Людм и л Благоев Дим и т ров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
1.5. Биомет рични к римина листични експертизи
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистични
изследвания.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Аел и та С ве тлозарова Ну цова, обра зование – висше. Вът решни болест и. К лини чна
хематология.
Анна Георгиева Петрова (Милошева), образование – висше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – висше. Специалист – ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Аел и та С ве тлозарова Ну цова, обра зование – висше. Вът решни болест и. К лини чна
хематология.
Анна Георгиева Петрова (Милошева), образование – висше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
Йо рд а н к а А с е н о в а К р у м о в а , о б р а з о в ание – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Аел и та С ве тлозарова Ну цова, обра зование – висше. Вът решни болест и. К лини чна
хематология.
Анна Георгиева Петрова (Милошева), образование – висше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
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Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
Йо рд а н к а А с е н о в а К р у м о в а , о б р а з о в ание – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – висше. Специалист – ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование – висше.
Молекулярен биолог.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Н и ко л а й Г и н чев Т ю ф ек ч иев, о б р а з ов а ние – висше. Експерт ДНК анализи; специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология. Биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебна психиатрична експертиза
А л б ен а С т а н и ш ев а И в а нов а , о б р а з ов ание – висше. Психиатър.
Да н иела Георг иева А н г елова , о бра зование – висше. Психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
А н т оа не та Зд ра вкова М и т ова, образование – висше. Специалист по педагогика и преподавател в средните училища – специализация
пси холог и я; п рофесиона л но ориен т и ра не и
психодиагностика.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше. Магистър по психология. Удостоверение за
базисно обучение по позитивна психология. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен
личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за
изследване на юноши (MMPI-A). Сертификат
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за работа с Рейтинг скала за оценка на детско
развитие Developmental Profile 3.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант
в Института за изследване на населението и
човека при БАН по специалността „Психология
на труда и инженерна психология“. Професионална квалификация за учител по английски
език в средните училища. Сертификат за курс
по немски език (Нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност „Социална педагогика и социално подпомагане“. Магистър по
психология. Удостоверение за базисно обучение
по позитивна психотерапия.
Кирил Василев Манов, образование – висше.
Психолог. Член на Съюза на българските художници. Сертификат за експерт-оценител на
художествени ценности.
Мариета Димитрова Григорова, образование – висше. Магистър по юридическа психология. Бакалавър по специалност „Социални
дейности“. Магистър по специалност „Стопанско
управление (Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие в семинар на тема: „Най-добри
практики на превенция на наркоманията сред
подрастващите“. Сертификат за участие в семинар на тема: „Психотерапевтични интервенции
при лица със зависимости“. Удостоверение за
участие в семинар на тема: „Комуникация за
пром яна на поведението на младите хора“.
Удостоверение за участие в семинар на тема:
„Умения за консултиране на млади хора в област
та на сексуалното и репродуктивното здраве“.
Удостоверение за професионално обучение за
„Управление и предоставяне на услуги за деца и
семейства в общността“. Сертификат за участие
в семинар на тема: „С повече знания и умения
срещу престъплението – трафик на хора“. Удостоверение за практически курс за практикуване
на теста „Диагностика и превенция на езика
3-4“. Удостоверение за участие в обучение на
тема: „Подходи за работа с деца с разстройство
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение за участие в обучение на тема: „Трудности
при въвеждането на правила от родителите“.
Сертификат за участие в сертификационно обучение за работа със „Скала за интелигентност
на Уекслер за деца WISC-IV“.
М и лен а В а с и лев а Ге о рг иев а , о б р а з ов ан ие – висше. Ма г ис т ър по пси холог и я с ъ с
специализация „Клинична психология“. Курс
за следдипломна квалификация по „Съдебно
психологична експертиза“.
Цветелина Валериева Димитрова, образование – висше. Социална и юридическа психология. Удостоверение за треньор по груповодинамичен психотренинг, организационно поведение
и експерт в център за оценяване. Сертификат
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за завършен надграждащ курс „Психосоциална
подкрепа при бедствия – кризисна интервенция“.
Удостоверение за завършен практически семинар „Използване на елементи от арттерапия за
развитие на емоционалната компетентност на
децата“. Сертификат за преминат курс по оказване на ПСП в кризисни и бедствени ситуации
в група и общност“. Удостоверение за завършен
курс „Ефективни модели на общуване“. Удостоверение за участие в обучение на тема „Базисни умения за психологическо консултиране.
Провеждане на интервю и оценка на случай.
Техника на консултиране“. Удостоверение за
завършен курс на обучение „Оказване на първа
психологична помощ и психосоциална подкрепа
при БАК“. Удостоверение за „Адаптиране на
интерактивни и игрови методи в работата с
деца и ученици със специални образователни
потребности“. Удостоверение за завършен курс
на тема: „Позитивното възпитание – приоритет
в политиката на образователната институция за
подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците“. Удостоверение за участие в обучение на тема: „Психологическо консултиране
при развод“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
А л б ен а С т а н и ш ев а И в а нов а , о б р а з ов ание – висше. Психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше. Магистър по психология. Удостоверение за
базисно обучение по позитивна психология. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен
личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за
изследване на юноши (MMPI-A). Сертификат
за работа с Рейтинг скала за оценка на детско
развитие Developmental Profile 3.
Да н иела Георг иева А н г елова , о бра зование – висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант
в Института за изследване на населението и
човека при БАН по специалността „Психология
на труда и инженерна психология“. Професионална квалификация за учител по английски
език в средните училища. Сертификат за курс
по немски език (Нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност „Социална педа-
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гогика и социално подпомагане“. Магистър по
психология. Удостоверение за базисно обучение
по позитивна психотерапия.
Мариета Димитрова Григорова, образование – висше. Магистър по юридическа психология. Бакалавър по специалност „Социални
дейности“. Магистър по специалност „Стопанско
управление (Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие в семинар на тема: „Най-добри
практики на превенция на наркоманията сред
подрастващите“. Сертификат за участие в семинар на тема: „Психотерапевтични интервенции
при лица със зависимости“. Удостоверение за
участие в семинар на тема: „Комуникация за
пром яна на поведението на младите хора“.
Удостоверение за участие в семинар на тема:
„Умения за консултиране на млади хора в област
та на сексуалното и репродуктивното здраве“.
Удостоверение за професионално обучение за
„Управление и предоставяне на услуги за деца и
семейства в общността“. Сертификат за участие
в семинар на тема: „С повече знания и умения
срещу престъплението – трафик на хора“. Удостоверение за практически курс за практикуване
на теста „Диагностика и превенция на езика
3-4“. Удостоверение за участие в обучение на
тема: „Подходи за работа с деца с разстройство
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение за участие в обучение на тема: „Трудности
при въвеждането на правила от родителите“.
Сертификат за участие в сертификационно обучение за работа със „Скала за интелигентност
на Уекслер за деца WISC-IV“.
М и лен а В а с и лев а Ге о рг иев а , о б р а з ов ан ие – висше. Ма г ис т ър по пси холог и я с ъ с
специализация „Клинична психология“. Курс
за следдипломна квалификация по „Съдебнопсихологична експертиза“.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
А л б ен а С т а н и шев а И в а нов а , о б р а з ов ание – висше. Психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше. Магистър по психология. Удостоверение за
базисно обучение по позитивна психология. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен
личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за
изследване на юноши (MMPI-A). Сертификат
за работа с Рейтинг скала за оценка на детско
развитие Developmental Profile 3.
Да н иела Георг иева А н г елова, о бра зование – висше. Психиатър.
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Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант
в Института за изследване на населението и
човека при БАН по специалността „Психология
на труда и инженерна психология“. Професионална квалификация за учител по английски
език в средните училища. Сертификат за курс
по немски език (Нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност „Социална педагогика и социално подпомагане“. Магистър по
психология. Удостоверение за базисно обучение
по позитивна психотерапия.
Мариета Димитрова Григорова, образование – висше. Магистър по юридическа психология. Бакалавър по специалност „Социални
дейности“. Магистър по специалност „Стопанско
управление (Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие в семинар на тема: „Най-добри
практики на превенция на наркоманията сред
подрастващите“. Сертификат за участие в семинар на тема: „Психотерапевтични интервенции
при лица със зависимости“. Удостоверение за
участие в семинар на тема: „Комуникация за
пром яна на поведението на младите хора“.
Удостоверение за участие в семинар на тема:
„Умения за консултиране на млади хора в областта на сексуалното и репродуктивното здраве“.
Удостоверение за професионално обучение за
„Управление и предоставяне на услуги за деца и
семейства в общността“. Сертификат за участие
в семинар на тема: „С повече знания и умения
срещу престъплението – трафик на хора“. Удостоверение за практически курс за практикуване
на теста „Диагностика и превенция на езика
3-4“. Удостоверение за участие в обучение на
тема: „Подходи за работа с деца с разстройство
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение за участие в обучение на тема: „Трудности
при въвеждането на правила от родителите“.
Сертификат за участие в сертификационно обучение за работа със „Скала за интелигентност
на Уекслер за деца WISC-IV“.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – висше. Счетоводство и финанси.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Ва лен т и н Ц в е т а нов С т оя нов, о бра з ование – висше. Икономист-счетоводител.
Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
Виолета Живкова Попова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Десислава Атанасова Любомирова, образова н ие – висше. Ма г ис т ър по и коном и к а,
специалност „Стопански и финансов контрол“.
Диляна Момчилова Иглева, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мени д жър. Сертификат от К НОБ за
оценка на недвижими имоти.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските
обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше. И коном ис т - сче т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник
по строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. И коном ис т - сче т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
образование – висше. Икономист, специалност
„Социално-икономическо планиране“. Магистър
по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност „Финанси“.
Л и л и я В л а д и м и р ов а З л ат ков а-Дея нс к а ,
образование – висше. Икономист. Счетоводна
отчетност.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен
одитор в публичния сектор“.
Марина Кънчева Любенова, образование – висше. Икономист. Сертификат за следдипломна
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;
OHSAS 18001:2007. Сертификат за вътрешен
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одитор в публичния сектор“. Удостоверение за
обучение на тема: „Одит на търговските дружества с държавно участие в капитала“. Удостоверение за обучение на тема: „Управление на
риска в организациите от публичния сектор“.
М ари я С т ои лов а М и х а й лов а , о б ра з ов ание – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л ю б енова ,
образование – висше. Аграрикономист, специалност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни счетоводни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси,
подбор на персонала и управление на изпълнението“.
Мая Богомилова Владимирова, образование – висше. Икономист, специалност „Икономика и организация на труда“. Следдипломна
квалификация „Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата“.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища „Европа“ за владеене на английски език
нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше. Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение за професионално обучение на валутни
касиери.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Магистър по
право. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Росица Боянова Йорданова, образование – висше. И коном ис т - с че т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводна отчетност“.
Росица Иванова Иванова, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
С и л в а н а Б о р и с о в а М и рч е в а , о б р а з о в а ние – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Х р и с т и н а Н и ко в а Х р и с т о в а , о б р а з о в а ние – висше. Икономист.
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Цветанка Евтимова Бъчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – висше. Счетоводство и финанси.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Ва лен т и н Ц в е т а нов С т оя нов, о бра з ование – висше. Икономист-счетоводител.
Виолета Живкова Попова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Десислава Атанасова Любомирова, образова н ие – висше. Ма г ис т ър по и коном и к а,
специалност „Стопански и финансов контрол“.
Диляна Момчилова Иглева, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мени д жър. Сертификат от К НОБ за
оценка на недвижими имоти.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските
обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше. И коном ис т - сче т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“.
Емилия Миткова Арсова, образование – висше. Икономист по специалността „Икономика
на промишлеността“. Мениджмънт.
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Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник
по строителство и архитектура.
Ина Тодорова Найденова, образование – висше. Икономика и управление на социално-културните дейности. Организация на административната дейност и процеси. Политически науки,
специалност „Публични политики“. Магистър
по политически мениджмънт. Сертификат за
„Прилагане на Методика за осъществяване на
външен (хоризонтален) контрол в държавната
администрация“. Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на качеството
съобразно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO
19011:2002. Сертификат за вътрешен одитор на
системи за управление на информационна сигурност съобразно изискванията на ISO 27001:2005
и ISO 19011:2002.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. И коном ис т - с че т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
образование – висше. Икономист, специалност
„Социално-икономическо планиране“. Магистър
по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен
одитор в публичния сектор“.
Марина Кънчева Любенова, образование – висше. Икономист. Сертификат за следдипломна
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;
OHSAS 18001:2007. Сертификат за вътрешен
одитор в публичния сектор“. Удостоверение за
обучение на тема: „Одит на търговските дружества с държавно участие в капитала“. Удостоверение за обучение на тема: „Управление на
риска в организациите от публичния сектор“.
М ари я С т ои лов а М и х а й лов а , о б ра з ов ание – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л ю б енова ,
образование – висше. Аграрикономист, специалност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни счетоводни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси,
подбор на персонала и управление на изпълнението“.
Мая Богомилова Владимирова, образование – висше. Икономист, специалност „Икономика и организация на труда“. Следдипломна
квалификация „Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата“.
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Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища „Европа“ за владеене на английски език
нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше. Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение за професионално обучение на валутни
касиери.
Н и кола й Ме т од иев Ра н г е лов, о бра з ование – висше. Социално икономическо планиране.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Магистър по
право. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Росица Боянова Йорданова, образование – висше. И коном ис т - сче т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводна отчетност“.
Росица Иванова Иванова, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
С и л в а н а Б о р и с о в а М и рч е в а , о б р а з о в а ние – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Тат я н а С т е ф а нов а С т о я нов а , о б р а з ов ан ие – вис ше. И коном ис т. О рг а н и з а ц и я н а
производството и управление в промишленото
производство.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Савова Пейчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
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Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Десислава Атанасова Любомирова, образова н ие – висше. Ма г ис т ър по и коном и к а,
специалност „Стопански и финансов контрол“.
Диляна Момчилова Иглева, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мени д жър. Серт ификат от К НОБ за
оценка на недвижими имоти.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските
обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше. И коном ис т - с че т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“.
Емилия Миткова Арсова, образование – висше. Икономист по специалността „Икономика
на промишлеността“. Мениджмънт.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник
по строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. И коном ис т - с че т овод и т е л, спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
образование – висше. Икономист, специалност
„Социално-икономическо планиране“. Магистър
по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен
одитор в публичния сектор“.
Марина Кънчева Любенова, образование – висше. Икономист. Сертификат за следдипломна
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;
OHSAS 18001:2007. Сертификат за вътрешен
одитор в публичния сектор“. Удостоверение за
обучение на тема: „Одит на търговските дружества с държавно участие в капитала“. Удостоверение за обучение на тема: „Управление на
риска в организациите от публичния сектор“.
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Марлена Първа нова Г ь ошева-Л юб енова,
образование – висше. Аграрикономист, специалност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни счетоводни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси,
подбор на персонала и управление на изпълнението“.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища „Европа“ за владеене на английски език
нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше. Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение за професионално обучение на валутни
касиери.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Магистър по
право. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Росица Иванова Иванова, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
С и л в а н а Б о р и с о в а М и рч е в а , о б р а з о в а ние – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц ве т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
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Антоанета Христова Тонева-Тодорова, образование – висше. Радио- и телевизионна техника,
инженер; сертификат за експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Б ог ом и л Л ю б енов М и х а й лов, о бра зован ие – висше. С р ед но о бра з ова н ие – с р еден
техник по строителство и архитектура. Висше
образование – строителен инженер по пътно
строителство и архитектура.
Борис Кирилов Тасев, образование – висше.
Промишлена топлотехника. Електроенергетика
и ел. обзавеждане.
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност
„Транспортна техника и технологии“.
Борис ла в Ра н г елов Йорда нов, обра зование – висше. Машинен инженер. Промишлена
топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.
Сертификат за пожарна безопасност и защита
на населението.
В а р я н а С т о я нов а А т а н а с ов а , о б р а з ов ан ие – пол у висше. И н женер операт ор в ж п
транспорт.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и , о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Георги Димитров Дурчев, образование – висше. Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Елка Исакова Маринова, образование – висше. Машинен инженер, специалност „Технология
на машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Удостоверение за завършено обучение по защита
на класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Георгиев Димитров, образование – висше. Електроинженер, специалност „Съобщителна
и осигурителна техника и системи“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експер т иза – п р о блем и, ме т од и к а , па зарна
стойност“. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на
труд при работа със съоръжения с повишена
опасност – въздушни компресорни инсталации
и уредби.
Ем и л и я Вас и лев а Тр ох ар ов а , о бра з ов ание – висше. Машинен инженер със специалност
„Топлоенергетика и ядрена енергетика“.
И ва й ло Н и колов Д и м и т ров, образование – висше. Инженер-земеустроител. Свиде-
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телство за правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение
за завършен курс „Ръководители на сектори,
технически участъци (подрайони)“.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност „Машини
и съоръжения за производство на строителни
материали“. Висше образование: инженер-обогатител, специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“. Сертификат за завършен
курс на обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“.
Удостоверение за регистриране в публичния
регистър на физическите лица за упражняване
на лесовъдска практика за следните дейности:
планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени
за сеч; планиране и организация на добива на
дървесина; планиране и организация на добива
на недървесни горски продукти.
Ирина Иванова Манова, образование – висше. Инженер, специалност „Промишлена електроника“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Електрическа“. Удостоверение за семинарно обучение
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по
„Оценители на недвижимо имущество“. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация „Обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по част „Интердисциплинарна част Пожарна
безопасност – Електрически“. Удостоверение
от Българската стопанска камара за завършено
обучение по здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6,
т. 1, 2, 3 и 4.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения;
Водоснабдителни и канализационни мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура;
Конструктивна на ВиК системи; Технологична
на пречиствателни станции за природни води,
битови и промишлени отпадъчни води; Третиране и управление на отпадъци; Технологична
на стационарни пожарогасителни системи с вода
и пожарогасителна пяна.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, образование – висше. Машинен инженер. Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Лиляна Велчева Павлова, образование – висше. Инженер-металург. Удостоверение за участие
в семинар „Безопасни и здравословни условия
на труд“. Удостоверение за успешно завършено
обучение по здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за
обучението на представителите в комитетите
и групите по условия на труд в предприятията.
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Удостоверение за завършено обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството“.
Людмила Георгиева Миленова, образован ие – висше. И н женер -физи к , спец иа л но с т
„Микроелектроника“. Научна степен – кандидат
на техническите науки. Сертификат за оценка
на въздействието върху околната среда.
Марияна Димова Делчева, образование – висше. Минен инженер – маркшайдер. Свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
М и лен С т а н ис л а в ов М и н ков, о бра з ов ание – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство. Сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите
в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството. Технически контрол“. Удостоверение за проектант с ППП в областта на
„Строителнотехническите правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност на строежите“.
Н и ко л а А н г е л о в Б а л к а н с к и , о б р а з о в а ние – висше. Електроинженер по специалност
„Ел. централи, мрежи и системи“. Удостоверение за регистриране като член на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП) към секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“. Удостоверение
за пълна проек тантска правоспособност от
КИИП по част „Електрическа“. Удостоверение
от Агентството на застрахователната корпорация
„Лойдс“ – Лондон, за България, че е включен в
списъците на експертите, ползвани от „Лойдс“, и
извършва контрол на количеството и качеството
на стоки, машини и съоръжения.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни
и пътни машини и оборудване.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше. Машинен инженер. Удостоверение за завършен курс за правен анализ на приватизиращи
се обекти; удостоверение за завършен курс за
синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нолог и я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
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Ра й на С т ефа нова М и х а й лова, обра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение
за упражняване на частна лесовъдска практика
за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади
насаждения без материален добив, кастрене на
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и
добив на семена и производство на фиданки и
репродуктивни материали от горскодървесни и
храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове-програми
за гори и земи от горския фонд; изработване
на задания и проекти, планове и програми за
борба с ерозията и за биологична рекултивация
на нарушени терени; организация на добив на
дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне
на съпровождащите тази дейност документи;
управление на гори и земи от горския фонд,
собственост на физически и юридически лица
и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
Росица Петрова Иванова, образование – висше. Инженер земеустроител. Сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; свидетелство за правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. М а ш и нен и н женер; и коном ис т – межд у нар од н и к – меж д у нар од но и коном и че ско
сътрудничество. Инженер по безопасност на
производствата. Магист ър с професиона лна
квалификация „Експерт по трудова медицина
и работоспособност“. Сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Славка Миодрагова А ндонова, образование – средно специално. Техникум по минна
промишленост. Маркшайдерство.
Стефан Захариев Попов, образование – средно техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
Тотка Василева Златкова, образование – висше. Машинен инженер по специалност „Пром и ш лена т оп ло т ех н и к а“. Удос т оверен ие о т
Т У – Софи я, за п рофесиона лна к ва лификация „Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради“. Удостоверение от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие за
вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка
за съответствие на инвестиционните проекти и
изготвяне на оценки за енергийни спестявания
съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната
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ефективност (ЗЕЕ) като консултант по енергийна
ефективност за извършване на дейностите по
чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.
Христо Иванов Ахладов, образование – висше. Електроинженер, специалност „Ел. машини
и апарати“ в областта на енергетиката.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност
„Транспортна техника и технологии“.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.
Сертификат за пожарна безопасност и защита
на населението.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и , о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експер т иза – п р о блем и, ме т од и к а , па зарна
стойност“. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на
труд при работа със съоръжения с повишена
опасност – въздушни компресорни инсталации
и уредби.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение
за завършен курс „Ръководители на сектори,
технически участъци (подрайони)“.
Марин Вълков Илиев, образование – висше.
Автомобилен транспорт – експлоатация, трактори и кари.
М и ха и л Пе т ров Вел и ч ков, образование – средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни
и пътни машини и оборудване.
Н и кола й Д и м и т р ов Георг иев, о бра зование – висше. Транспортна техника и технологии.
Удостоверение за повишаване на квалификация
по специалност „Железопътна техника – дизелови локомотиви“.
Пеню Димов Пенев, образование – висше.
Офицер-инженер по експлоатация и ремонт на
АТТ, машинен инженер, двигатели с вътрешно
горене. Удостоверение за допълнително обучение по: Съвременни системи в автомобилите и
прикачния състав (модул Б1), Оценка на техническото състояние на автомобилите и прикачния
състав (модул В1), Нормативна база за работа в
пункт за периодични прегледи (модули Е1 и Е2).
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. М а ш и нен и н женер; и коном ис т – межд у нар од н и к – меж д у нар од но и коном и че ско
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сътрудничество. Инженер по безопасност на
производствата. Магист ър с професиона лна
квалификация „Експерт по трудова медицина
и работоспособност“. Сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Седевчо Варадинов Иванов, образова н ие – с р ед но т ех н и че ско. М а ш и нен т ехник – „Автомобили и трактори – експлоатация,
поддържане и ремонт“.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц ве т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат
„Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност
„Транспортна техника и технологии“.
Борисла в Ра н г елов Йорда нов, обра зование – висше. Машинен инженер. Промишлена
топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.
Сертификат за пожарна безопасност и защита
на населението.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и, о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Елка Исакова Маринова, образование – висше. Машинен инженер, специалност „Технология
на машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експер т иза – п р о блем и, ме т од и к а , па зарна
стойност“. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на
труд при работа със съоръжения с повишена
опасност – въздушни компресорни инсталации
и уредби.
З лат ко А лекс а н д р ов З лат ков, о бра зован ие – вис ше. М а ш и нен и н жене р. Ч лен н а
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Обще с т в о т о н а б ъ л г ар с к и т е и н жене ри по
климатична, отоплителна и хладилна техника.
Удостоверение за член-учредител на Камарата
на инвестиционното проектиране към секция
„Отопление, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабд яване“. Удостоверение за
курс на обучение по обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение
за завършен курс „Ръководители на сектори,
технически участъци (подрайони)“.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност „Машини
и съоръжения за производство на строителни
материали“. Висше образование: инженер-обогатител, специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“. Сертификат за завършен
курс на обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“.
Удостоверение за регистриране в публичния
регистър на физическите лица за упражняване
на лесовъдска практика за следните дейности:
планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени
за сеч; планиране и организация на добива на
дървесина; планиране и организация на добива
на недървесни горски продукти.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения;
Водоснабдителни и канализационни мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура;
Конструктивна на ВиК системи; Технологична
на пречиствателни станции за природни води,
битови и промишлени отпадъчни води; Третиране и управление на отпадъци; Технологична
на стационарни пожарогасителни системи с вода
и пожарогасителна пяна.
Людмил Йорданов Савов, образование – висше. Инженер-химик. Технология на неорганичните вещества.
М и лен С т а н ис л а в ов М и н ков, о бра з ов ание – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство; сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите
в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение
за пълна проектантска правоспособност „Конструктивна организация и изпълнение на строителството. Технически контрол“; удостоверение
за проектант с ППП в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност на строежите“.
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Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни
и пътни машини и оборудване.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Ма ш и нен и н женер; и коном ис т меж д ународник – меж дународно икономическо сът ру д н и чес т во. И н женер по безопаснос т на
производствата. Магист ър с професиона лна
квалификация „Експерт по трудова медицина
и работоспособност“. Сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Софка Велчева Асенова, образование – висше. Строителен ин женер по промишлено и
гражданско строителство. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти. Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по
интердисциплинарна част пожарна безопасност. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност по части: „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Стефан Захариев Попов, образование – средно техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Валери Илиев Михайлов, образование – висше. Електроинженер, специалност: „Автоматика
и телемеханика“.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц ве т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат
„Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Б ог ом и л Л ю б енов М и х а й лов, о бра зован ие – висше. С р ед но о бра зова н ие – с р еден
техник по строителство и архитектура. Висше
образование – строителен инженер по пътно
строителство и архитектура.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
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Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Драгомир Иванов Владимиров, образование – средно специално. Техник по геодезия и
картография.
Еми л Войнов А н т ов, образование – висше. Удос т оверен ие за за вършено обу чен ие
по защита на класифицираната информация;
технология на минното производство, минен
инженер, технолог.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Финанси и кредит.
Инка Сергиева Аврамова, образование – висше. Архитект. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност „Машини
и съоръжения за производство на строителни
материали“. Висше образование: инженер-обогатител, специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“. Сертификат за завършен
курс на обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“.
Удостоверение за регистриране в публичния
регистър на физическите лица за упражняване
на лесовъдска практика за следните дейности:
планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени
за сеч; планиране и организация на добива на
дървесина; планиране и организация на добива
на недървесни горски продукти.
Ирина Иванова Манова, образование – висше. Инженер, специалност „Промишлена електроника“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Електрическа“. Удостоверение за семинарно обучение
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по
„Оценители на недвижимо имущество“. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация „Обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по част „Интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност – Електрически“. Удостоверение
от Българската стопанска камара за завършено
обучение по здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6,
т. 1, 2, 3 и 4.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения;
Водоснабдителни и канализационни мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура;
Конструктивна на ВиК системи; Технологична
на пречиствателни станции за природни води,
битови и промишлени отпадъчни води; Третиране и управление на отпадъци; Технологична
на стационарни пожарогасителни системи с вода
и пожарогасителна пяна.
М и лен С т а н ис л а в ов М и н ков, о бра з ов ание – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство. Сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите
в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност „Конструктивна организация и изпълнение на строителството. Технически контрол“. Удостоверение
за проектант с ППП в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност на строежите“.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Свилен Методиев Василев, образование – висше. Строителен инженер по специалност „Конструкции“; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“;
лиценз за вписване в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част
Конструктивна на инвестиционните проекти.
Славка Миодрагова А ндонова, образование – средно специално. Техникум по минна
промишленост. Маркшайдерство.
Софка Велчева Асенова, образование – висше. Строителен ин женер по промишлено и
гражданско строителство. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти. Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност.
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Конструктивна и Организация
и изпълнение на строителството.
С т а ноя Йорда нов Дон чевск и, о бра з ование – висше. Строителен инженер, специалност
„Технология на строителството“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Стефан Захариев Попов, образование – средно техническо. Архитектурен техник.
Стоян Петров Стоянов, образование – висше.
„Промишлено и гражданско строителство, конструкции“ – строителен инженер.
Тодор Иванов Тодоров, образование – висше.
Строителен инженер ПГС – технология.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.
Сертификат за пожарна безопасност и защита
на населението.
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Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нолог и я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. М а ш и нен и н женер; и коном ис т – межд у нар од н и к – меж д у нар од но и коном и че ско
сътрудничество. Инженер по безопасност на
производствата. Магист ър с професиона лна
квалификация „Експерт по трудова медицина
и работоспособност“. Сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ирина Иванова Манова, образование – висше. Инженер, специалност „Промишлена електроника“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Електрическа“. Удостоверение за семинарно обучение
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по
„Оценители на недвижимо имущество“. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация „Обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по част „Интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност – Електрически“. Удостоверение
от Българската стопанска камара за завършено
обучение по здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6,
т. 1, 2, 3 и 4.
Станка Асенова Станкова, образование – висше. Електроинженер, специалност „Ел. централи, мрежи и системи“. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Електрическа“.
Удостоверение за завършен курс в областта на
„Ст рои телнотех ни ческ и те прави ла и норми
за осиг у ряване на пожарна безопасност на
строежите“. Удостоверение за „Координатор
по безопасност и здраве в строителството“.
Удостоверение за завършено обучение на тема
„Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране
на асансьорни уредби в сгради и европейските
стандарти“. Удостоверение за завършено обучение по „Добрата практика и прилагане на
стандартите при проектиране на електрическите
уредби“. Сертификат за „Наредба за управление на строителните отпадъци – нормативен
контекст, основни положения и практически
указания по приложението є“.
Тотка Василева Златкова, образование – висше. Машинен инженер по специалност „Пром и ш лена т оп ло т ех н и к а“. Удос т оверен ие о т
Т У – Софи я, за п рофесиона лна к ва лификация „Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради“. Удостоверение от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие за
вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка
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за съответствие на инвестиционните проекти и
изготвяне на оценки за енергийни спестявания
съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ) като консултант по енергийна
ефективност за извършване на дейностите по
чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.
5.8. Съдебнооцени т елска авт о т ех ни ческа
експертиза
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност
„Транспортна техника и технологии“.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.
Сертификат за пожарна безопасност и защита
на населението.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и, о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експер т иза – п р о блем и, ме т од и к а , па зарна
стойност“. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на
труд при работа със съоръжения с повишена
опасност – въздушни компресорни инсталации
и уредби.
Михаил Петров Величков, образование –
средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б р а з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат
за преминал курс на обучение за фитосанитарни
инспектори: фитосанитарна експертиза. Сертификат за участие в курс по темите: „Методи,
техника и процедури за вземане на растителни
проби за анализ за наличие на микотоксини при
първично производство на земеделски култури,
предназначени за фураж“ и „Методи, техники
и процедури за вземане на растителни проби
за анализ за остатъчни количества от пестициди“. Сертификат за завършен курс на обучение
на тема: „Най-добри практики за опазване на
водите от замърсяване, причинено от точкови
източници, при употреба на продукти за растителна защита“. Удостоверение за завършено
обучение на тема: „Контрол на земеделските
производители за спазване на изискванията на
Нитратната директива, контрол на употребата
на ПРЗ и контрол на интегрираното производство“. Удостоверение за завършено обучение на
тема: „Обучение на обучители на професионални
потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удостоверение за завършено обучение
на тема: „Нови аспекти в контролната дейност
върху пускането на пазара и употребата на ПРЗ
и торове предвид новите европейски и национални законодателни изисквания“. Удостоверение
за завършено обучение на тема: „Нови аспекти
в Закона за защита на растенията, транспони-
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ращи Директива 2009/128/ЕО за създаване на
рамка за действие на Общността за постигане
на устойчива употреба на пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно
пускането на пазара на продукти за растителна
защита“. Сертификат за професионално направление: Растителна защита (Растителна защита,
Растениевъдство). Удостоверение за завършено
обу чение на тема: „Планирано обу чение на
инспектори по растителна защита от ОДБХ,
осъществяващи контрол върху предлагането на
пазара и употреба на продукти за растителна
защита и торове и извършващи наблюдение върху
развитието на икономически важни вредители
при земеделските култури“. Удостоверение за
завършено обучение на тема: „Ново законодателство и проблемни вредители през 2016 г.“.
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова , о бра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение
за упражняване на частна лесовъдска практика
за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади
насаждения без материален добив, кастрене на
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и
добив на семена и производство на фиданки и
репродуктивни материали от горскодървесни и
храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове-програми
за гори и земи от горския фонд; изработване
на задания и проекти, планове и програми за
борба с ерозията и за биологична рекултивация
на нарушени терени; организация на добив на
дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне
на съпровождащите тази дейност документи;
управление на гори и земи от горския фонд,
собственост на физически и юридически лица
и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б р а з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат
за преминал курс на обучение за фитосанитарни
инспектори: фитосанитарна експертиза. Сертификат за участие в курс по темите: „Методи,
техника и процедури за вземане на растителни
проби за анализ за наличие на микотоксини при
първично производство на земеделски култури,
предназначени за фураж“ и „Методи, техники
и процедури за вземане на растителни проби
за анализ за остатъчни количества от пестициди“. Сертификат за завършен курс на обучение
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на тема: „Най-добри практики за опазване на
водите от замърсяване, причинено от точкови
източници, при употреба на продукти за растителна защита“. Удостоверение за завършено
обучение на тема: „Контрол на земеделските
производители за спазване на изискванията на
Нитратната директива, контрол на употребата
на ПРЗ и контрол на интегрираното производство“. Удостоверение за завършено обучение на
тема: „Обучение на обучители на професионални
потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удостоверение за завършено обучение
на тема: „Нови аспекти в контролната дейност
върху пускането на пазара и употребата на ПРЗ
и торове предвид новите европейски и национални законодателни изисквания“. Удостоверение
за завършено обучение на тема: „Нови аспекти
в Закона за защита на растенията, транспониращи Директива 2009/128/ЕО за създаване на
рамка за действие на Общността за постигане
на устойчива употреба на пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно
пускането на пазара на продукти за растителна
защита“. Сертификат за професионално направление: Растителна защита (Растителна защита,
Растениевъдство). Удостоверение за завършено
обу чение на тема: „Планирано обу чение на
инспектори по растителна защита от ОДБХ,
осъществяващи контрол върху предлагането на
пазара и употреба на продукти за растителна
защита и торове и извършващи наблюдение върху
развитието на икономически важни вредители
при земеделските култури“. Удостоверение за
завършено обучение на тема: „Ново законодателство и проблемни вредители през 2016 г.“.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова, обра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение
за упражняване на частна лесовъдска практика
за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади
насаждения без материален добив, кастрене на
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и
добив на семена и производство на фиданки и
репродуктивни материали от горскодървесни и
храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове програми
за гори и земи от горския фонд; изработване
на задания и проекти, планове и програми за
борба с ерозията и за биологична рекултивация
на нарушени терени; организация на добив на
дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне
на съпровождащите тази дейност документи;
управление на гори и земи от горския фонд,
собственост на физически и юридически лица
и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи,
инженер-химик. Удостоверение от Академията
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение
от НИКК за завършен специализиран курс за
изследване на наркотични вещества. Удостоверение за допълнително обучение по Експертизи на
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход
и процедури.
Геновева Цветанова Владимирова, образование – висше. Инженер-химик по специалност
„Технология на органичния синтез и горивата“.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше. Инженер-химик. Удостоверение за повишаване на квалификация за експерт криминалист.
Удостоверение от Академията на МВР за повишаване на квалификация по видеоанализ и лицева
идентификация. Сертификат за разпознаване
на оригинални ценни документи: първичен и
вторичен контрол на документи за самоличност;
защити на хартията, компоненти и ламинатни
носачи на ценните документи; защити при отпечатването на документи; способи за персонализиране на документи за самоличност; системи
за верификация и информация; законови уредби
на законодателството; използване на помощни
технически средства като ретро-чек (комбиниран
уред за проверка) и лупа; използване на скенери
за документи; биометрия, пръстови отпечатъци
и лицево разпознаване; електронен паспорт.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Мирелла Сашова Боянова, образование – висше. Технология на силикатите. Удостоверение за
участие в семинар „Безопасни и здравословни
условия на труд“.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование – висше. Инженер-химик. Удостоверение за повишаване на квалификация за експерт криминалист.
Удостоверение от Академията на МВР за повишаване на квалификация по видеоанализ и лицева
идентификация. Сертификат за разпознаване
на оригинални ценни документи: първичен и
вторичен контрол на документи за самоличност;
защити на хартията, компоненти и ламинатни
носачи на ценните документи; защити при отпечатването на документи; способи за персонализиране на документи за самоличност; системи
за верификация и информация; законови уредби
на законодателството; използване на помощни
технически средства като ретро-чек (комбиниран
уред за проверка) и лупа; използване на скенери
за документи; биометрия, пръстови отпечатъци
и лицево разпознаване; електронен паспорт.
Людмила Георгиева Миленова, образование –
висше. Инженер-физик, специалност „Микро-

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

елект роника“. Нау чна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи,
инженер-химик. Удостоверение от Академията
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение
от НИКК за завършен специализиран курс за
изследване на наркотични вещества. Удостоверение за допълнително обучение по Експертизи на
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход
и процедури.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Инженер-химик. Удостоверение за повишаване
на квалификация за експерт криминалист. Удостоверение от Академията на МВР за повишаване на квалификация по видеоанализ и лицева
идентификация. Сертификат за разпознаване
на оригинални ценни документи: първичен и
вторичен контрол на документи за самоличност;
защити на хартията, компоненти и ламинатни
носачи на ценните документи; защити при отпечатването на документи; способи за персонализиране на документи за самоличност; системи
за верификация и информация; законови уредби
на законодателството; използване на помощни
технически средства като ретро-чек (комбиниран
уред за проверка) и лупа; използване на скенери
за документи; биометрия, пръстови отпечатъци
и лицево разпознаване; електронен паспорт.
Людмила Георгиева Миленова, образование –
висше. Инженер-физик, специалност „Микроелект роника“. Нау чна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Славомир Михайлов Симеонов, образование – висше. Ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б р а з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация: „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат
за преминал курс на обучение за фитосанитарни
инспектори: фитосанитарна експертиза. Сертификат за участие в курс по темите: „Методи,
техника и процедури за вземане на растителни
проби за анализ за наличие на микотоксини при
първично производство на земеделски култури,
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предназначени за фураж“ и „Методи, техники
и процедури за вземане на растителни проби
за анализ за остатъчни количества от пестициди“. Сертификат за завършен курс на обучение
на тема: „Най-добри практики за опазване на
водите от замърсяване, причинено от точкови
източници, при употреба на продукти за растителна защита“. Удостоверение за завършено
обучение на тема: „Контрол на земеделските
производители за спазване на изискванията на
Нитратната директива, контрол на употребата
на ПРЗ и контрол на интегрираното производство“. Удостоверение за завършено обучение на
тема: „Обучение на обучители на професионални
потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удостоверение за завършено обучение
на тема: „Нови аспекти в контролната дейност
върху пускането на пазара и употребата на ПРЗ
и торове предвид новите европейски и национални законодателни изисквания“. Удостоверение
за завършено обучение на тема: „Нови аспекти
в Закона за защита на растенията, транспониращи Директива 2009/128/ЕО за създаване на
рамка за действие на Общността за постигане
на устойчива употреба на пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно
пускането на пазара на продукти за растителна
защита“. Сертификат за професионално направление: Растителна защита (Растителна защита,
Растениевъдство). Удостоверение за завършено
обу чение на тема: „Планирано обу чение на
инспектори по растителна защита от ОДБХ,
осъществяващи контрол върху предлагането на
пазара и употреба на продукти за растителна
защита и торове и извършващи наблюдение върху
развитието на икономически важни вредители
при земеделските култури“. Удостоверение за
завършено обучение на тема: „Ново законодателство и проблемни вредители през 2016 г.“.
Йонко Богомилов Йонков, образование – висше. Агроинженерство – полевъдство, инженерагроном.
Маргарита Милчова Стоянова, образование – висше. А г роном – растителна защита.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова , о бра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение
за упражняване на частна лесовъдска практика
за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади
насаждения без материален добив, кастрене на
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и
добив на семена и производство на фиданки и
репродуктивни материали от горскодървесни и
храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове програми
за гори и земи от горския фонд; изработване
на задания и проекти, планове и програми за
борба с ерозията и за биологична рекултивация
на нарушени терени; организация на добив на
дървесина и изработване на транспортно-техно-
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логични проекти, планове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне
на съпровождащите тази дейност документи;
управление на гори и земи от горския фонд,
собственост на физически и юридически лица
и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
Стефка Стойнева Евтимова, образование –
висше. Инженер-агроном, специалност „Агроинженерство и полевъдство“. Сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц ве т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат
„Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше. Икономист – специалност „Маркетинг“.
Бакалавър по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Софка Велчева Асенова, образование – висше. Строителен ин женер по промишлено и
гражданско строителство. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти. Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност.
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Конструктивна и Организация
и изпълнение на строителството.
С т а ноя Йорда нов Дон чевск и, о бра з ование – висше. Строителен инженер, специалност
„Технология на строителството“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти. Серти-
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фикат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц в е т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Ма ш и нен и н женер; и коном ис т -меж д ународник – меж дународно икономическо сът ру д н и чес т во. И н женер по безопаснос т на
производствата. Магист ър с професиона лна
квалификация „Експерт по трудова медицина
и работоспособност“. Сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация: „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
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оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Ма ш и нен и н женер; и коном ис т -меж д ународник – меж дународно икономическо сът ру д н и чес т во. И н женер по безопаснос т на
производствата. Магист ър с професиона лна
квалификация „Експерт по трудова медицина
и работоспособност“. Сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация: „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Маргарита Милчова Стоянова, образование – висше. А г роном – растителна защита.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Росица Петрова Иванова, образование – висше. Ин женер-земеустроител. Сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; свидетелство за правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра.
С т а ноя Йорда нов Дон чевск и, о бра з ование – висше. Строителен инженер, специалност
„Технология на строителството“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Стефка Стойнева Евтимова, образование –
висше. Инженер-агроном, специалност „Агроинженерство и полевъдство“. Сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
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11. Клас „Други съдебни експертизи“
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация: „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
за съдебния район на Окръжния съд – Перник,
и Административния съд – Перник, за 2020 г.
Превод от и на английски език:
Теодора Хрис т ова Маринкова, образование – висше. Учител по английски език в средното училище. Допълнителна професионална
подготовка по специалност „Английска филология“. Сертификат за владеене на английски
език, ниво C1, съгласно Общата европейска
езикова рамка.
Превод от и на немски език:
Атанас Николов Челебиев, образование – висше. Диплома от Технически университет – Дрезден. Доктор на науките. Помощен конферентен
преводач към Съда на Европейския съюз през
2011 г. и 2016 г.
Превод от и на полски език:
Десислава Янушова Желязкова, образование –
висше. Майчин език – полски. Диплома за магистър по българска филология от Университет
„А дам Мицкевич“ в г р. Познан, Реп ублика
Полша.
Превод от и на словенски език:
Илка Иванова Енчева, образование – висше.
Магистър по специалност „Славянска филология – сръбски-хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.
Превод от и на сръбски език:
Илка Иванова Енчева, образование – висше.
Магистър по специалност „Славянска филология – сръбски-хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.
Превод от и на хърватски език:
Илка Иванова Енчева, образование – висше.
Магистър по специалност „Славянска филология – сръбски-хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.
Превод от и на турски език:
Бейхан Неджиб Мустафа, образование – висше. Библиотечно-информационни дейност и.
Удостоверение за владеене на турски език, ниво
C2, издадено от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, Факултет по класически
и нови филологии, Катедра по тюркология и
алтаистика, специалност „Тюркология“.
1341
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147и. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд –
Пловдив, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Боян Димитров Танев – експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Боян Сашев Жековски – специалност: стопанско управление; експертиза: трасологични
експертизи; съдебно-балистични експертизи;
забележка: служител на сектор „БНТЛ“ към
отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Васко Петров Божев – експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Генадий Раднев Коев – експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Димитър Георгиев Кордев – специалност: стопанско управление; експертиза: дактилоскопни
експертизи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор „БНТЛ“
към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Димит ър Иванов А ндреев – специалност:
биология; експертиза: видеоанализ и лицева
идентификация; забележка: служител на сектор
„БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Емил Тинков Чалмов – експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови криминалистични експертизи;
забележка: служител на сектор „БНТЛ“ към
отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Иван Добрев Ганчев – специалност: танкови
войски – строеви; инженер по експлоатация
и ремонт на БТТ; квалификация: двигатели с
вътрешно горене; експерт-криминалист; експертиза: криминалистични експертизи на писмени
доказателства; съдебно-балистични експертизи;
забележка: служител на група „ЕД“ в отдел „РП“
при РС „Военна полиция“ – Пловдив.
Иван Крумов Димитров – експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Ивко Пенков Иванов – квалификация: магистър инженер; научна степен „доктор“ в област
„Техника“; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични
експертизи.
Иво Бончев Чолаков – специалност: право;
експертиза: криминалистични експертизи на
документи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор „БНТЛ“
към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Йордан Павлов Иванов – експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
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Кирил Петров Стоянов – специалност: право;
квалификация: експерт-криминалист; експертиза: криминалистични експертизи на писмени
доказателства; забележка: почеркови експертизи
и техническо изследване на документи.
Мирослав Димитров Саханджиев – експертиза: криминалистични експертизи на документи;
почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор „БНТЛ“ към отдел
„КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Михаил Огнянов Мицев – експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Неофит Неофитов Крумов – специалност:
аграрна икономика; квалификация: икономист
по аграрна икономика; експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор
„БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Николай Стоянов Балевски – специалност:
физика; квалификация: физика на полупроводниците; Удостоверение за специализиран курс по
криминалистически изследвания за извършване
на почерк.; техн. на док.; балистика; трасология;
експертиза: криминалистични експертизи на
писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Петър Йорданов Стоянов – специалност: биология; квалификация: молекулярна и клетъчна
биология; експертиза: трасологични експертизи;
съдебно-ба листични експертизи; забележ ка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“
при ОДМВР – Пловдив.
С а ва А н г е лов С и ме онов – спец иа л но с т:
физика; квалификация: физик – специалист по
лазерна техника и технологии; дактилоскопия,
графология и техническо изследване на документи; експертиза: криминалистични експертизи
на писмени доказателства.
Стамен Павлов Спасов – експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Стоимен Георгиев Георгиев – специалност:
и н женерна физи к а; к ва л ифи к а ц и я: я д рено физични методи и прибори, инженер-физик;
експертиза: съдебно-ба листична експертиза;
трасологична експертиза; забележка: видеоанализ и лицева идентификация.
Филип Георгиев Маровски – специалност:
бизнесадминистраци я; к валификаци я: мениджър; експертиза: дактилоскопни експертизи;
забележка: служител на сектор „БНТЛ“ към
отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Цветелин Василев Николов – специалност:
педагогика на обучението по физическо възпитание; квалификация: учител по физическо
възпитание; експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор „БНТЛ“
към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Аелита Светлозарова Нуцова – специалност:
медицина; квалификация: вътрешни болести,
клинична хематология; експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното
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и съдебното производство; съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Бен ямин Леон А нави – специа лност: мед и ц и на; к ва л ифи к а ц и я: пат олог оа нат ом и я;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология; микробиология; квалификация:
молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Борис Христов Пеев – специалност: медицина; квалификация: патологоанатомия с цитопатология; съдебен лекар; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска
експертиза на живи лица; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология; квалификация:
молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека;
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; забележка: съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
касаеща извършваните експертизи.
Димитър Запрянов Димитров – специалност:
биология; квалификация: биолог; експертиза:
експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“
при ОДМВР – Пловдив.
Ем и л Н и колов Бъч варов – спец иа л нос т:
медицина; квалификация: съдебна медицина;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева – специалност:
медицина; съдебна медицина; квалификация:
съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Йовко М и н чев Ш и ш ков – с пец и а л но с т:
медицина; квалификация: съдебна медицина;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Марин Костадинов Балтов – специалност:
медицина; квалификация: съдебна медицина;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология; квалификация: биохимик – клиничен химик; експертиза:
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; съдебномедицинска
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експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност:
биохими я и микробиологи я; к ва лификаци я:
биох имик, мик робиолог със специа лизаци я
вирусология; експертиза: съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителск и я
произход; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Светлозар Спасов Спасов – специа лност:
медицина; квалификация: съдебна медицина;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Тодор Стоянов Добрев – специалност: мед и ц и на; к ва л ифи к а ц и я: с ъдебна мед и ц и на;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Цветана Николова Николова – специалност:
стоматология; квалификация: обща стоматология; експертиза: съдебномедицинска експертиза
на живи лица; съдебномедицински експертизи
за идентификация на човека.
Ян ко Тодоров И л иев – спец иа л нос т: мед и ц и на; к ва л ифи к а ц и я: вът реш н и болес т и;
токсикология; експертиза: съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; забележка:
клинична токсикология и вътрешни болести,
здравен мениджмънт.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Александра Янчева Димова – специалност:
приложна социална психология; квалификация:
магистър психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; забележка: послесмъртни
експертизи.
Анастасия Захариева Захариева – специалност: психология; квалификация: психолог, магистър по клинична и консултативна психология;
експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Ангел Добринов Ангелов – специалност: психология; квалификация: магистър по психология;
експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Боряна Атанасова Димитрова – специалност:
приложна психология – психология на социалните дейности; училищна психология; квалификация: психолог, училищен психолог; съдебен
пси холог; експер т иза: съдебнопси холог и чна
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Владимир Петров Кръстев – специалност:
психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Да н иела Ата насова Ковачева – спец иа лност: медицина; квалификация: психиатрия;
експертиза: съдебнопсихиатрична; психологопсихиатрична експертиза; съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Деница Николаева Вълчева – специалност:
психология; квалификация: магистър по кли-
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нична и консултативна психология; експертиза:
съдебнопсихологична експертиза; забележка: и
участие в комплексни експертизи.
Диана Иванова Толева – специалност: преду чилищна и начална у чилищна педагогика;
приложна психология; квалификация: педагог,
детски учител и начален учител; психолог; съдебна психология; експертиза: съдебнопсихологична
експертиза; съдебна психолого-педагогическа
експер т иза; забележ к а: де т ск а пси холог и я,
психопатология, психодиагностика, социална
психология.
Емилия Стоянова Калоферова – специалност:
психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Красимира Николаева Кръстева – специалност: психология; квалификация: психолог,
социална и юридическа психология; забележка:
завършен учебен стаж в Института по психология – МВР, по темите: криминална психология,
професионален подбор, изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика,
консултативна психология.
Манол Николов Манолов – специалност: психология; квалификация: психолог; консултативна
психология; експертиза: съдебнопсихологична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Маргарита Панова Панова – специалност:
медицина; психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична; забележка: комплексни експертизи
с участие на специалист – психиатър.
Мариана Георгиева Господинова – специалност: медицина; квалификация: психиатрия;
експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Н а д е ж д а Х р и с т о в а По р я з о в а -К е н л е ш е ва – специалност: медицина; к валификаци я:
психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична
експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Невена Димитрова Божилова – специалност:
приложна психология; квалификация: психолог;
експертиза: съдебнопсихологична експертиза;
съдебна психолого-психиатрична експертиза;
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Н и кола й Тодор ов Попов – спец иа л но с т:
медицина; квалификация: лекар, детска псих иат ри я; експер т иза: с ъдебнопси х иат ри ч на
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза; забележка: психично състояние на
деца и възрастни.
Олга Валентиновна Димитрова – специалност: психология; приложна психология, невропсихология и психотерапия; квалификация:
психолог, приложна психология, невропсихология и психотерапия; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Пенка Маркова Башлийска – специалност:
социална педагогика; психология; квалификация: социален педагог; магистър по психология;
експертиза: съдебнопсихологична експертиза;
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съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни; забележ ка: спец иа лизация – деца, юноши, младежи и семейство в риск.
Пламен Ангелов Цоков – специалност: психология; квалификация: психолог; доктор по
психология; експертиза: съдебнопсихологична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза; съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Райна Цветкова Димитрова – специалност:
медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична; забележка: комплексни
експертизи с участие на специалист – психиатър.
Фани Бойкова Па л у йкова – специа лност:
предучилищна и начална училищна педагогика;
приложна социална психология; съдебна психология; квалификация: педагог, детски учител
и начален учител; психолог; съдебен психолог;
приложна психология и психотерапия; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни;
забележка: оценка на родителски компетентности и потребности на деца при бракоразводни дела; синдром на родителско отчуждение;
оценка на явни и скрити симптоми на видове
насилие над деца; индикатори за въвличане на
дете в родителски конфликт при определяне на
упражняване на родителски права; оценка на
девиантни прояви при деца и юноши.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
А лександра Николова Маринова – специалност: стокознание; стоковед; квалификация:
стоковед-оценител; експертиза: съдебно-стокова
експертиза.
Ана Александрова Скерлетова – специалност:
финанси; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Ангел Димитров Гъров – специалност: счетоводна отчетност; икономист-счетоводител;
квалификация: магистър по счетоводство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ангел Димитров Димитров – специалност:
организация на производството и управлението
в промишлеността; икономист; квалификация:
икономист; експер т иза: съдебно -счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Андрей Бонев Дочев – специалност: счетоводство и контрол; икономист-счетоводител;
квалификация: икономист – публична администрация; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Анелия Желязкова Спиртова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Антонина Славова Славова – специалност:
организация на механизираната обработка на
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икономическа информация; инженер-икономист;
квалификация: инженер-икономист; магистър
по здравен мениджмънт; икономика на здравеопазването; експертиза: съдебно-счетоводна;
финансово-икономическа; стокова експертиза;
забележка: съдебни експертизи по здравен мениджмънт.
А н т он и я Ген чева Гешева – спец иа л нос т:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител, педагогически профил;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Борис Георгиев Попов – специалност: счетоводство и анализ; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Блага Романова Димитрова – специалност:
счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Богдан Павлов Траков – специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист
по отчетността; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Б орис Вла д и м и р ов А рнау дов – спец иа лност: електротехника; счетоводство и анализ;
квалификация: магистър инженер; икономист;
еколог и я и опазва не на п ри род ната среда;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: банкови и
банково-кредитни експертизи; счетоводни и
счетоводно-аналитични експертизи.
Боян Йорданов Войводов – спец иа лност:
икономика и управление на строителството;
квалификация: икономист по строителството;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Васка Иванова Андреева – специалност: финанси, банково дело; квалификация: икономистбанкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васко Йорда нов Борисов – спец иа л нос т:
икономика и управление на индустрията; квалификация: икономист – организация на промишленото производство; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Валентина Методиева Шиева – специалност:
Техникум по икономика; квалификация: икономист-счетоводител; Висша школа по финанси,
о т че т нос т и кон т рол – с ъдебно - сче т овод н и
експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ваня Ченкова Смокова – специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Велислава Иванова Бозукова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Величка Иванова Такова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
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Величка Петкова Йорданова – специалност:
финанси; квалификация: икономист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова – специалност:
ОПОИИ; квалификация: икономист – системен
организатор; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
В ене т а Пе т р ов а То мов а – с пец и а л но с т:
ИОВТ; квалификация: икономист по вътрешна
търговия; икономист-счетоводител; експертиза:
съдебно-счетоводна експер т иза; финансовои коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза.
Вера Андреева Гавраилова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
В е с е л а И в а нов а Ко лев а – с пец и а л но с т:
технология на металите и металообработваща
техника; счетоводство и контрол; счетоводство
на финансовите предприятия; квалификация:
машинен инженер; икономист-счетоводител;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Весела Панайотова Атанасова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Ви лиана А лексан дрова Пан чева – специалност: финанси; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Виолета Стоянова Кокова – специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Вяра Ганева Минева – специалност: икономика – бизнесадминистрация; счетоводство и
контрол – икономист; квалификация: стопанско
управление; икономист; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Габриела Тор о с Па па зя н – спец иа л но с т:
маркетинг и мениджмънт; макроикономика;
квалификация: икономист-мениджър; организация и технология на счетоводството; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Галина К ирилова Пенчева – специалност:
финанси; к ва лификаци я: икономист-банкер;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Галя Георгиева Стоянова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски – специалност:
организатор машинна обработ ка на икономическата информация; квалификация: икономист – системен организатор; експертиза:
съдебно-счетоводна експер т иза; финансовоикономическа експертиза.
Георги Йорданов Йорданов – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магис-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

тър по икономика; специалист по маркетинг
и управление; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Георги Колев Петров – специалност: финанси
и кредит; квалификация: икономист-финансист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Траков – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър по
икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Николаев Мумджиев – специалност:
финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-застраховател; експертиза:
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза; забележка: банкови, данъчни, митнически и застрахователни
експертизи.
Даниела Стоянова Мерджанова – специалност: финанси; счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Данчо Тодоров Коруев – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Д и м и т ър Б орисов Я н ков – спец иа л нос т:
счетоводство и контрол; доктор по счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство); квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Дора Димитрова Чипилова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Евгения Василева Караиванова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева – специалност: счетоводство и контрол; стопански и
финансов контрол; квалификация: икономист;
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Екатерина Стоянова Христова – специалност:
застрахователно дело; икономика, организация
и заплащане на труда в селското стопанство;
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квалификация: икономист-застраховател; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ели Петрова Иванова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; съдебно-счетоводен експерт;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Елисавета Любомирова Гай дарова – спец иа лност: мак роиконом ика; к ва лификац и я:
организация и технология на счетоводството;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Женя Георгиева Разложка – специалност:
икономика и управление на промишлеността;
квалификация: икономист по промишлеността;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза.
Златка Янева Минкова – специалност: икономика, планиране и отчитане на търговията и
промишлеността; квалификация: счетоводител
и икономист; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; забележка: трудови спорове.
Зоя Запрянова Банкова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ива Александрова Иванова – специалност:
макроикономика; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Ива Рангелова Атанасова – специа лност:
стопанско управление; счетоводство и контрол;
квалификация: стопанско управление; магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Иван Григоров Петрунов – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономист;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Иван Тодоров Станчев – специалност: икономика на търговията; квалификация: магистър
по икономика; икономика на интелектуалната
собственост; експертиза: съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза; забележка: банково дело и интелектуална собственост.
Иванка Ангелова Христева – специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Иванка Стоева Генова – специалност: строителство и архитектура; счетоводство и контрол;
квалификация: техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; експертиза:
съдебно-счетоводна експер т иза; финансовои коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза.
Илина Георгиева Йоткова – специалност:
финанси; к ва лификаци я: икономист-банкер;
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експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Илия Видолов Рашков – специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Илия Петров Тонов – специалност: макроикономика; квалификация: счетоводство и анализ;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ирина Николаева Стоянова – специалност:
и коном и к а и у п ра в лен ие н а и н д ус т ри я т а;
макроикономика; квалификация: икономист;
организация и технология на счетоводството;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; забележка:
данъчни дела.
Йорданка Атанасова Зекова – специалност:
икономика, организация и управление на селското стопанство; квалификация: аграрикономист;
икономист по управление на труда в селското
стопанство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
стокова експертиза.
Йорда н к а Н и колова Шошева – спец иа лност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист; експер т иза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Йорданка Петрова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Калин Александров Найденов – специалност:
финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Калина Стефанова Таскова – специалност:
математика; счетоводство и контрол; квалификация: учител по математика; икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Калинка Илиева Илиева – специалност: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; счетоводство и контрол; финанси;
квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско
имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна
и стопанска техника, оценка на земеделска
земя, сгради, растениевъдна и животновъдна
продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси;
експертиза: съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
К амели я Николова Николова – спец иа лност: счетоводство и контрол; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
К ат я А рг и р ов а Ко с т ов а – с пец и а л но с т:
ИОМТС; квалификация: икономист по материално и техническо снабдяване; експертиза:
съдебно-счетоводна експерт иза; финансовоикономическа експертиза.
Катя Дичева Петковска – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
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експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка:
в селското стопанство; организация на труда и
заплащане на труда.
К ат я Л а з ар ов а Д жонов а – с пец и а л но с т:
СО; квалификация: икономист-счетоводител;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Кети Стефанова Найденова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: счетоводен мениджмънт в банките; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза.
Кина Кръстева Иванова – специалност: счетоводна отчетност; методология и организация
на счетоводната отчетност в селското стопанство;
квалификация: икономист; съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Константин Делов Писков – специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Кремена Василева Георгиева – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Кр ъс т ьо Н и колов Гиздов – спец иа л нос т:
ОПОИИ; квалификация: икономист-организатор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Лилия Младенова Миланова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Любен Георгиев Костов – специалност: финанси; счетоводство и контрол; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – специалност:
трактори и кари; управление на селското стопанство; мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП;
управление и несъстоятелност на търговеца;
а вт оекспер т - оцен и т ел; експер т иза: с ъдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Любом и р Ц вет ков Йо т ов – спец иа л нос т:
международни икономически отношения; квалификаци я: икономист; съдебно-счетоводни
експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Людми ла А нгелова Арменова – спец иа лност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Людмила Георгиева Стоянова – специалност:
френска филология; квалификация: специалист
по френска филология и преподавател в сред-
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ните училища; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Людмила Любомирова Гайдарова – специалност: ОПУС; квалификация: икономист по
ст рои телст во т о; експер т иза: съдебно -счет о водна експерт иза; финансово-икономи ческа
експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова – специалност:
организация и технология на счетоводството;
квалификация: икономист; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита А нгелова А постолова – специалност: механизация на отчетността и изчислителните работи; математика; квалификация:
анализатор-проектант; учител по математика;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова – специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – специалност:
и коно м и че с к а пед а г ог и к а ; к в а л ифи к а ц и я:
специалист по маркетинг – учител; съветник
по икономика – правни въпроси (прокурист,
търговски пълномощник); експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Мариана Иванова Христева – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариета Георгиева Миткова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров – специалност:
икономика и предприемачество; квалификация:
счетоводство и одит; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – специалност: лозаро-градинарство; квалификация:
агроном – лозаро-градинар; счетоводител; експертиза: финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза; забележка: икономически експертизи в селското стопанство за
отрасли – растениевъдство, животновъдство и
аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова – специалност:
стопанско у правление; счетоводство и контрол; к валификаци я: стопанско у правление;
икономист; експер т иза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Мария Георгиева Атанасова – специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Георгиева Вълчева – специалност: счетоводство и анализ; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
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Мария Жорес Димова – специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза.
Мари я И ва нова Тон чева – спец иа л но с т:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
М а ри я П а в лов а Г ю р ов а – с пец и а л но с т :
и коном и к а на с т р ои т елс т во т о; и коном ис т;
квалификация: икономист по строителството,
специалност: ИК на РТП и градоустройство;
експерт-счетоводител; одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Рашкова Шопова – специалност: икономика и управление на селското стопанство;
икономика; квалификация: икономист по АПП;
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Мари я Христова Мърхова – специа лност:
м арке т и н г и мен и д ж м ън т; к в а л ифи к а ц и я:
икономист-мениджър; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Марияна Атанасова Цветилова – специалност: финанси; счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза:
съдебно-счетоводна; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марияна Пенчева Пенчева – специалност:
икономика и управление на промишлеността;
квалификация: икономист-организатор на промишленото производство; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев – специалност:
финанси; счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-банкер; икономист; вътрешен одитор
в публичния сектор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Милена Петрова Палевска – специалност:
макроикономика; квалификация: икономист;
международни икономически отношения; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Милка Енчева Енева – специалност: икономика на вътрешната търговия; квалификация:
икономист; управление и технология на търговската дейност; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
М и м а Пе т р ов а М и рчев а-Пе т р ов а – с пе циалност: организация на производството и
управление в промишлеността; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Минка Георгиева Генова – специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов – специалност:
стопански и финансов контрол; квалификация:
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магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева – специалност: икономика и управление на транспорта; квалификация: икономист по транспорта;
счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Надежда Петкова Иванова – специалност:
ОПУС; квалификация: икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
На д к а И л иева Г ю з е лева – спец и а л но с т:
икономика, планиране и отчетност на МТС;
публична и стопанска администрация; стопанско у правление; к ва лификаци я: икономистсчетоводител-стоковед; магистър по стопанско
у правление; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Надя Силуанова Иванова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър по
икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
стокова експертиза; забележка: одит в публичния
сектор; оценка за наличие на одитна пътека.
Наталия Александрова Рускова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
магистър по икономика; съдебно-счетоводен
експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
стокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова – специалност:
организация на производството и управление на
промишленост та; к ва лификаци я: икономист
по транспорта; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи; експертиза:
съдебно-счетоводна експерт иза; финансовоикономическа експертиза; стокова експертиза.
Недялка Георгиева Герджикова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експерт-счетоводител,
одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Нели Атанасова Синапова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Нели яна Илиева Иванова – специа лност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане; счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер;
икономист; експер т иза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Николай Митков Николов – специалност:
финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; организация
и ме т одолог и я на сче т овод ната о т че т нос т;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков – специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; държавен финансов контрол;
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експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Николай Юриев Андонов – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Нина Димитрова Атанасова – специалност:
икономика и отчетност в търговията и МПС;
квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
стокова експертиза.
Пен к а Га н чев а Пе т р ов а – с пец и а л но с т:
ОПОИ; квалификация: икономист – системен
организатор; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Ендарова – специалност:
организация на производството и управление
в промишлеността; квалификация: икономист;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза.
Пет ко Дин чев Тороманов – специа лност:
технология на микробиологичните и ферментационните продукти; технология на пивото и
безалкохолните напитки; техн. икон. план. в
к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог;
икономист – организатор по производството;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза.
Петърчо Велизаров Миков – специалност:
стопански и финансов контрол; квалификация:
магистър по икономика; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи;
експертиза: съдебно-счетоводна експертизи;
финансово-икономическа експертиза.
Петя Вели чкова Койнова – спец иа лнос т:
счетоводство и контрол; стопански и финансов
контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; стокова
експертиза.
Петя Георгиева Манева – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономист
по счетоводна и финансово-контролна дейност;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; стокова
експертиза.
Петя Добрева Стоилова – специалност: аграрна икономика; квалификация: икономист
по А ПП; експертиза: съдебно-икономическа
експертиза.
Пламен Вълчев Колев – специалност: счетоводство и контрол; финанси; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебно-
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счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски – квалификация:
удостоверение – съдебен експерт (вещо лице) за
оценка на стопанско имущество; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Пламен Петров Пешлеевски – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радко Петров Петров – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – специалност:
ОПУП; квалификация: икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Николова Генчева – специа лност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист
счетоводител; финансово право; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Руменова Димитрова – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; дипломиран експерт-счетоводител; дипломиран одитор; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Росица Тодорова Страхинова – специалност:
икономика на ВТ; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Румен Минков Минков – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи
машини; стопанско управление; квалификация:
машинен инженер; управление на човешките
ресурси; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Румяна Христова Славкова – специалност:
металургия на черните метали; квалификация:
инженер-металург; ИОУПП – ХМП с повишена
икономическа подготовка; експертиза: финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Светлана Илиева Геренска – специалност:
стопанско управление; застраховане и социално дело; квалификация: стопанско управление;
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

Светослав Юлиев Славов – специа лност:
икономика и организация на труда; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Слави Ра д у и лов Николов – спец иа лност:
икономика и управление на транспорта; квалификация: магистър по икономика; съдебен
експерт по цени и ценообразуване в транспорта
и транспортните услуги; експертиза: съдебна
финансово-икономическа експертиза; забележка:
транспорт и логистика.
Станимира Петрова Сакутска – специалност:
икономика на строителството; квалификация:
икономист; счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Станислава Владимирова Петрова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза; с ъдебно - с т окова
експертиза.
Станка Кирилова Барбутска – специалност:
стопанско управление; финанси; квалификация:
бизнесадминистрация; магистър по икономика;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов – специалност:
икономика и управление на промишлеността;
квалификация: икономист-организатор в промишленото производство; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева – специалност: счетоводна отчетност; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоилка Делова Гайдарова – специалност:
електронна техника и микроелектроника; финансово-счетоводна дейност на фирмите; квалификация: инженер по електроника и автоматика;
финансист-счетоводител; съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи; експертиза:
съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров К ичу ков – специалност:
икономика, планиране и отчитане на търговията
и промишлеността; икономика на строителството; к ва лификаци я: счетоводител-икономист;
и коном ис т по с т р ои т елс т во т о; експер т иза:
съдебно-счетоводна експер т иза; финансовоикономическа експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова – специалност:
финанси и кредит на народното стопанство;
маркетинг; счетоводство и контрол; квалификация: счетоводител-икономист; магистър по
икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Таня Петрова Шопова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономист;
съдебен експерт по съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводни експертизи.
Та н я С т оя нова Бачовск а – спец иа л но с т:
електронна техника; счетоводство и анализ;
к валификаци я: елект роин женер; икономист;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
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Татяна Атанасова Йорданова – специалност:
политическа икономия; квалификация: икономист; експертиза: финансово-икономическа
експертиза; забележка: данъчно законодателство,
акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни
документи, движение на акцизни стоки.
Теменужка Огнянова Балабосова – специалност: маркетинг; счетоводство и контрол;
квалификация: магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Тенчо Петков Стоев – специалност: икономическа информатика; използване и поддържане
на ЕИМ; национа лна сиг у рност и отбрана;
квалификация: икономист-информатик; инженер
по изчислителна техника; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Тен ь о Н и колов Ма нолов – спец иа л но с т:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; доктор по икономика;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Тоня Стоянова Делева – специалност: макроикономика; счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Тошко Митрев Мирчев – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Тошко Стоилов Райчев – специалност: социално-икономическа информация; квалификация:
икономист по социално-икономическа информация; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова – специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – специа лност:
а г рои н женерс т во – а г роеколог и я; фи на нси;
квалификация: инженер-агроном; магистър по
икономика; външно и вътрешно озеленяване и
дизайн; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева – специалност:
счетоводство и контрол; квалификация: икономист по счетоводната и финансово-контролна
дейност; съдебно-счетоводен експерт; експертиза:
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съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Я н к а Д и м чева А й ва зова – спец иа л но с т:
международни икономически отношения; счетоводство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ясен Василев Петков – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
А г он Кри кор К ара г ьозов – спец иа л нос т:
земеустройство; инженер-земеустроител; квалификация: инженер-земеустроител, геодезист;
експер т иза: с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а
експертиза; забележка: кадастър и регулация.
Александър Спасов Цанков – специалност:
селскостопанско машиностроене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза; с ъдебна
инженерно-технологична експертиза; забележка:
касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в
земеделието и горите); машини за земни работи
(самоходни или теглени колесни, верижни или
крачещи машини, извършващи изкопни работи,
товарене, транспортиране, пробиване, сондиране,
разстилане, уплътняване или каналокопаене на
земни, скални и други материали).
А лександър Стоянов Чавдаров – специалност: геодезия; квалификация: магистър инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза.
Ана Савова Зайкова – специалност: Техникум
по строителство и архитектура – строителство и
архитектура; квалификация: строителен техник;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Ангел Петров Петров – специалност: ПГС –
конструкции; строителен инженер по ПГС; квалификация: икономика и управление на строителството; финансов мениджмънт; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева – специалност:
архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Топалова – специалност:
архитектура; квалификация: архитект; експертиза: инженерно-техническа експертиза.
Антон Тенев Нончев – специалност: ПГС –
конструкции; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Атанас Костадинов Костадинов – специалност: електроника; инженер по електроника;
квалификация: електронни системи за контрол
и управление; основи на дизайнерското проектиране; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна компют ърнотех ническа
експертиза.
Атанас Петров Арапов – специалност: технология и управление на транспорта; магистър
инженер; квалификация: магистър инженер;
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експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; забележка:
геодезия, приложна геодезия, кадастър, регулации, фотограметрия.
Бина Иванова Калчева-Христова – специалност: архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов – специалност:
електротехника; счетоводство и анализ; квалификация: магистър инженер; икономист; екология
и опазване на природната среда; експертиза:
с ъдебна и н женерно -т ех н и ческ а експер т иза;
съдебно-енергийна експертиза.
Борислав Христов Миленков – специалност:
изчислителна техника; квалификация: инженер по електроника и автоматика; експертиза:
с ъдебна и н женерно -т ех н и ческ а експер т иза;
компютърнотехническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов – специалност: архитектура, строителство и геодезия; квалификация:
инженер-геодезист; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, геодезическо заснемане на имоти и сгради, кадастър,
поправка на кадастрални карти, рег улаци я,
проектиране (част геодезическа), изготвяне на
ПУП – ПР, комбинирани скици.
Валентин Ивайлов Стоянов – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане; квалификация:
електроинженер; експертиза: съдебно-енергийна
експертиза.
Ванюх Ставрев Пеев – специалност: промишлена топлотехника; квалификация: машинен
инженер; експертиза: инженерно-техническа
експертиза; забележка: промишлена топлотехника, отопление, вентилация и климатизация.
Васил Анатолиев Герасимов – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и
картография; експертиза: инженерно-техническа
експертиза.
Васил Иванов Шарков – специалност: топлотехника; квалификация: машинен инженер;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
забележка: пълна проектантска правоспособност
по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи; технически паспорт на съществуващ
строеж, обследване на съществуващ строеж,
проверка за съответствие с изискванията на
чл. 169, ал. 1 и 2; изисквания на Наредба № 5
за техническите паспорти на строежите.
Васил Любенов Кантарджиев – специалност:
архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
забележка: казуси в областта на архитектурно-строителната практика, ЗУТ, Наредба № 7
за правила и норми относно устройство на
територията, както и сродните им разпоредби
и нормативни актове на МРРБ, въз основа на
които се осъществява инвестиционното проектиране и строителство в страната ни.
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Васил Николов Карапандов – специалност:
подемно-т ранспор т ни, ст рои телни и минни
машини; к ва лификаци я: машинен ин женер;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза.
Васи л к а Тенева С т а нева – спец иа л но с т:
геодезия, фотограметрия и картография; квалифика ц и я: ин женер -г еодезис т; експер т иза:
инженерно-техническа експертиза.
Вела Ботева Именова – специалност: геодезия и картография; квалификация: геодезия и
картография; експертиза: инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Величка Василева Христозова – специалност:
ПГС – конструкции; строителен инженер по
ПГС; квалификация: геодезия, фотограметрия
и картография; техник по геодезия; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Венцислав Борисов Ненов – специалност:
машини и апарати на ХВП; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Веса Коста динова Ризова – специа лност:
строителство и архитектура; квалификация: строително-архитектурен техник; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза; забележка:
цени и ценообразуване в строителството.
Веселина Борисова Запрянова – специалност:
ПГС; финансист; квалификация: строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: цени и
ценообразуване в строителството.
Виолета Николова Кумчева – специалност:
геодезия и картография; квалификация: техник по
геодезия и картография; експертиза: инженернотехническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева – специалност:
ПГС – технология; квалификация: строителен
инженер по промишлено и гражданско строи телст во – т ех нолог и я; експер т иза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; строителнотехническа
експертиза; забележка: цени и ценообразуване в
строителството; обществени поръчки.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
транспортна техника и технологии; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна
автотехническа експертиза; забележка: при ПТП,
инженер верижни и колесни машини, автомобилен транспорт.
Владо Илиев Илиев – специалност: танкови
войски – строеви; квалификация: военен инженер
по експлоатация на АБТТ; двигатели с вътрешно
горене; машинен инженер; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; забележка: оценка на изправността
и функционалността на машини и съоръжения
и определяне на пазарната им стойност.
Галина Ангелова Драголова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
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Георги Атанасов Генчев – специалност: транспорт и енергетика; квалификация: машинен
инженер с педагогическа правоспособност; автотехническа експертиза; експертиза: автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов – специалност: експлоатация на автомобили и кари; квалификация: машинен техник; експертиза: съдебна автотехническа
експертиза; забележка: оценка на автомобили,
пътностроителни машини, металообработващи
машини.
Гергана Иванова Кау кова – специа лност:
технология на виното и пивото; квалификация:
технолог; експертиза: инженерно-технологична
експертиза; забележка: на виното и пивото.
Гергана Иванова Кривошапкова – специалност: транспортно строителство – профил „Пътно
строителство“; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: включваща следната проблематика – транспортно планиране и проектиране – проектиране
на улици, пътища, устройствени схеми и планове
в частта „Комуникации и транспорт“ – план-схема на комуникационно-транспортната система,
подробни комуникационно-транспортни планове
към ПУП, генерални планове за организация на
движението, подробни планове за организация
на движението.
Дело Спасов Спасов – специалност: електронна техника и микроелектроника; квалификация:
инженер по електроника и автоматика; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите;
експерт-оценител на МПС; експертиза: автотехническа и автооценъчна експертиза.
Дечко Димитров Дяков – специалност: архитектура; квалификация: архитект; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Деян Атанасов Гогалчев – специалност: техник по геодезия и картография; квалификация:
строителнотехническа експертиза; експертиза:
геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Димитрийка Иванова Маринова – специалност: строителство и архитектура; квалификация:
среден техник по строителство и архитектура;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Димит ър А нгелов Вълчев – специа лност:
техникум по строителство; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза:
строителнотехническа експертиза; забележка:
незаконни строежи, обществени поръчки, договорни задължения, правила за извършване и
приемане на СМР, строителни дефекти и щети,
ценообразуване на СМР и сметна стойност на
строежа, разплатени и действително извършени
работи и надвзети суми, безопасност на труда в
стоителството.
Димитър Бонев Димитров – специалност: артилерийско въоръжение; инженерно-техническо
ракетноартилерийско въоръжение; квалификация:
офицер от АВ – военен инженер по технология
на машиностроенето; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Делков Димитров – специалност:
танкови войски – технически; квалификация:
машинен инженер ДВГ, инженер по експлоатация
и ремонт на БТТ; експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
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Димит ър Петков Ка леков – специа лност:
икономика и организация на строителството;
квалификация: техник по строителство и архитектура; инженер-икономист; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Димитър Спасов Колчев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров – специалност:
изчислителни машини и устройства ПЕИМ;
квалификация: електроинженер; инженер-математик; експертиза: съдебна компютърнотехническа експертиза; забележка: приложен софтуер,
информационни сисстеми, управление на база
данни, телекомуникация.
Евгения Димитрова Лозанова – специалност:
земеуст ройство; к ва лификаци я: ин женер-земеустроител; експертиза: съдебно-техническа
експертиза.
Елена Георгиева Димитрова – специалност:
геодезия и картография; квалификация: среден
техник по геодезия и картография; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: в областта на техническа и геодезическа
дейност по регулации, кадастър, нивелации на
недвижими имоти, земеразделяне на земеделски
земи.
Елена Иванова Атанасова – специалност: електроенергетика; квалификация: електроинженер;
експертиза: съдебно-енергийна експертиза.
Запрянка Д якова Райчева – специа лност:
автоматизация на дискретното производство;
квалификация: машинен инженер; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза.
Здравко Георгиев Ранделов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза.
Златко Иванов Маринов – специалност: електротехника; квалификация: електроинженер;
електрически апарати; медицинска техника и
апаратура; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.
Зоя Янева Георгиева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции;
квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза:
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Иван Василев Запрянов – специалност: геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: инженерно-технически експертизи.
Иван Георгиев Стойков – специалност: кибернетика на електрически системи; квалификация:
инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: експертиза по
телемеханизиране и телекомуникация – апарати,
апаратури по сбор и визуализиране на информация в ел. подстанции и ел. централи и способи
по пренасянето є до диспечерските пунктове в
електроенергетиката.
Иван Кирилов Шопов – специалност: технология и механизация на строителството; ква-
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лификация: строителен инженер по технология
и механизация на строителството; експертиза:
с ъдебна и н женерно -т ех н и ческ а експер т иза;
инженерно-технологична експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза; забележка:
количествени и стойностни сметки на завършено
или незавършено строителство.
Иван Николаев Кузов – специалност: автоматика, информационна и управляваща техника;
електроенергетика и електрообзавеждане; квалификация: инженер по автоматика; магистър
инженер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза; съдебна компютърнотехническа експертиза.
Иван Николов Петров – специалност: социално и застрахователно дело; квалификация:
икономист-застраховател; експертиза: съдебна
автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев – специалност: свръзки и
РСТО; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; забележка: радиоелектроника.
Иванка Стоева Генова – специалност: строителство и архитектура; счетоводство и контрол;
квалификация: техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров – специалност:
ел. машини и апарати; квалификация: електроинженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологическа
експертиза.
Ивко Пенков Иванов – квалификация: магистър инженер; научна степен „доктор“ в област „Техника“; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна автотехническа експертиза;
съдебна инженерно-технологична експертиза;
съдебна пожаротехническа експертиза.
Или я Григоров Димитров – специалност:
двигатели с вътрешно горене; квалификация:
машинен инженер; експертиза: съдебна автотехническа експертиза.
Илия Димитров Пейков – специалност: пожарна и аварийна безопасност; квалификация:
инженер по ПАБ; експертиза: съдебна пожаротехническа експертиза.
Илия Иванов Въчонов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Йовка Василева Начева – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство;
квалификация: строителен инженер по железопътно строителство, конструктивна организация
и изпълнение на строителството; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски – специалност: промишлено и гражданско строителство;
квалификация: магистър инженер по технология
и организация; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа
експертиза.
Йордан Колев Кюмюрджиев – специалност:
хидромелиоративно строителство; квалификация:
инженер по хидромелиоративно строителство;
експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова – специалност: водоснабдяване и канализация; квалифи-
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кация: магистър инженер, мрежи и съоръжения;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
строитолнотехническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова – специалност:
геодезия и картография; квалификация: строител по специалност „Геодезия и картография“;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
забележка: геодезия, кадастър и регулации, делби.
Йорданка Димитрова Ангелова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – технология; експертиза: съдебна строителнотехническа
експертиза.
Калинка Илиева Илиева – специалност: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; счетоводство и контрол; финанси;
квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско
имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и
стопанска техника, оценка на земеделска земя,
сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика
(счетоводител); магистър по финанси; експертиза: съдебно-енергийна експертиза; забележка:
електроснабдителни и електроразпределителни
мрежи; електрообзавеж дане на промишлени
предприятия; контролно-измервателни прибори
и автоматика.
Камен Руменов Данов – специалност: технология на храните; квалификация: инженер по
технология на храните; технология на млякото и
месото; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: присъдена научна
степен „доктор“ по технология на месните и
рибните продукти.
Койна Неделева Кривошиева-Василева – специалност: геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: дейности, свързани
с кадастър и регулации, изготвяне и промяна
на кадастрална карта и кадастрални регистри,
поддържане на КВС на земеделски земи.
Кольо Тонев Именов – специалност: строителство и архитектура; земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза:
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза;
строителнотехническа експертиза.
Костадин Тодоров Севрийски – специалност:
Техникум по строителство; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Красимир Колев Дончев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова – специа лност:
промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза;
забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева – специалност: промишлено и гражданско строителство;
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квалификация: инженер по ПГС; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Лора Сергеева Сергеева – специалност: архитектура; квалификация: архитект; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Любенка Иванова Стоянова – специалност:
геодезия и картография; квалификация: техник
по геодезия и картография; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Любка Иванова Шопова – специалност: техника и механизация на строителството; квалификация: строителен инженер; експертиза: инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – специалност:
трактори и кари; управление на селското стопанство; мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП;
управление и несъстоятелност на търговеца;
автоексперт-оценител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Любомир Панайотов Костов – специалност:
ел. централи, мрежи и системи; квалификация:
електроинженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза;
забележка: в областта на електроенергетиката.
Любомир Радославов Славчев – специалност:
строителство на сгради и съоръжения; транспортно строителство; квалификация: строителен
инженер; строителен инженер – конструктор;
експертиза: съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: строителство и проектиране
на автомобилни пътища и улици, на кръстовища,
пътни възли и пътни връзки, на автомобилни,
железопътни и пешеходни мостове, на подпорни
стени, както и на всякакви сгради и съоръжения;
технология на строителството; организация на
строителството; строителен надзор, инвеститорски контрол; техническо ръководство на строежи;
ценообразуване в строителството; производствени
бази в строителството; проекти на всякакви строителни конструкции; проектиране и изпълнение
на постоянна и/или временна организация на
движение на автомобилни пътища и улици; текущ
ремонт и поддържане на автомобилни пътища
и улици; зимно поддържане на автомобилни
пътища и улици; системи за производствен контрол в стоителството; системи за управление на
качеството (ISO) в строителството; осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания на ЗУТ и др.
Любомир Сребров Михайлов – специалност:
строителство на сгради и съоръжения; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Людмила Христова Лендрова-Енева – специалност: строителство и архитектура; промишлено и
гражданско строителство – конструкции; квалификация: техник по строителство и архитектура;
строителен инженер по ПГС; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Малин Атанасов Калеников – специалност:
геодезия и картография; квалификация: техник
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по геодезия и картография; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Мариана Ангелова Главова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и
картография; експертиза: инженерно-технически
експертизи; геодезия, картография, кадастър.
Мариана Петрова Боянова – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; квалификация: строителен инженер по
ВиК, профил „Мрежи и съоръжения“; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза; забележка:
проектиране, ценообразуване в строителството,
изготвяне на анализни цени в строителството,
актуване на строителството, актове и протоколи
по Наредба № 3 от 30.06.2003 г.
Марийка Апостолова Георгиева – специалност:
озеленяване на населените места; квалификация:
техник по зелено строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Борисова Рускова – специалност: водно
строителство; квалификация: среден техник по
водно строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова – специалност: механична технология на дървесината;
квалификация: инженер по механична технология
на дървесината; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: мебелен
инженер, механична технология на дървесината,
цени и ценообразуване в дървообработването и
мебелната промишленост.
Мария Петрова Михайлова – специалност:
строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза:
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Мартин Сотиров Тьоков – специалност: автомонтьор, преподавател-инструктор по обучаване
на водачи на МПС; квалификация: автомонтьор,
инструктор; експертиза: съдебна автотехническа
експертиза; .
Маруся Николаева Марина – специалност:
пътно строителство; квалификация: строителен
инженер по пътно строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза; забележка:
опит в областта на проектиране и строителство
на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението.
Мая Христева Янакиева – специалност: строителство и архитектура; агрономство – полевъдство; квалификация: строителство и архитектура;
агроном-полевъд; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Методи Найчев Консулов – специалност: радиотехника; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна компютърнотехническа експертиза.
Нед я л ко Ра ш ков Ра ш ков – спец иа л нос т:
пожарна безопасност; квалификация: инженер
по пожарна безопасност; експертиза: съдебна
пожаротехническа експертиза.
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Нелияна Илиева Иванова – специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане; счетоводство и
анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; забележка: в областта на ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Николай Запрянов Писанов – специалност:
противопожарна техника и безопасност и водоснабдяване и канализация; квалификация:
инженер по противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и
канализация; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотех
ническа експертиза; съдебна пожаротехническа
експертиза; забележка: да не бъде назначаван до
м. април 2020 г.
Николай Стоянов Сотиров – специалност: геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Танев Николов – специалност: земеустройство; квалификация: инженер земеустроител; експертиза: съдебна строителнотехническа
експертиза; забележка: кадастър и регулации,
устройствено планиране – подробни устройствени
планове, инвестиционно проектиране.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; квалификация: строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строително-техническа
експертиза; забележка: експерт по недвижими
имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.
Параскева Димитрова Миленкова – специалност: архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Петка Георгиева Ангелова – специалност: архитектура; квалификация: архитект; експертиза:
инженерно-техническа експертиза.
Петко Динчев Тороманов – специалност: технология на микробиологичните и ферментационни
продукти; технология на пивото и безалкохолните
напитки; техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист – организатор по производството; експертиза: съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Петко Койчев Семов – специалност: танкови
войски – строеви; двигатели с вътрешно горене;
квалификация: машинен инженер; експертиза:
съдебна автотехническа експертиза.
Петра Лозанова Недева – специалност: технология на силикатите; медицинска радиационна
физика и техника; квалификация: инженер-химик;
магистър по медицинска радиационна физика
и техника; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: химически
технологии и производства.
Пламен Димитров Гърбов – специалност:
промишлено и гражданско строителство; квалификация: военен инженер по технология на строителството; строителен инженер по технология на
строителството; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строителнотехническа експертиза;
пожаротехническа експертиза.
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Пламен Желев Желев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров – специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати за ВВС;
квалификация: машинен инженер; автотехническа
експертиза; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза.
Ради Христов Ганев – специалност: АВ боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника
и технология на взривните работи; експертиза:
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза;
инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза; пожаротехническа и
взривотехническа експертиза.
Ра й на Борисова Пау нова – спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа
експертиза; забележка: технология на строителното производство; цени и ценообразуване в
строителството.
Румен Минков Минков – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи
машини; стопанско управление; квалификация:
машинен инженер; управление на човешките
ресурси; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ру мен Николов Лемберов – специа лност:
промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по технология на
строителството; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – специалност: архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране – подробни устройствени
планове, инвестиционно проектиране.
Румяна Богданова К ирова – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство;
квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза;
забележка: транспортно пътно строителство и
комуникации.
Румяна Тодорова Бъчварова – специалност:
технология на машиностроенето; икономика и
управление на промишлеността; квалификация:
машинен инженер; икономист – организатор на
промишленото производство; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Румяна Христова Славкова – специалност:
металургия на черните метали; квалификация:
инженер-металург; ИОУПП – ХМП с повишена
икономическа подготовка; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова – специалност: геодезия и картография; квалификация:
техник по геодезия и картография – експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза; за-
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бележка: геодезия, кадастър и регулация; кадастрални и регулационни планове.
Снежанка Георгиева Боцева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: строителнотехническа експертиза;
забележка: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен контрол, издадено от ДНСК – София, валидно до 17.06.2024 г.
Ставри Анастасов Бакалов – специалност:
транспортна техника и технологии; квалификация:
професионален бакалавър по транспортна техника
и технологии; автомобилен експерт; изготвяне
на експертни оценки за остойностяване на леки
автомобили и калкулация на щети; експертиза:
съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков – специалност: хидравлични машини и съоръжения;
квалификация: инженер-механик; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Стела Цонева Божинова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
машиностроителни технологии и поизводствена
техника; технология и управление на транспорта;
квалификация: машинен инженер, автоекспертоценител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Стефан Петров Жеков – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова – специалност:
архитектура; квалификация: архитект; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Стоян Кирков Кирков – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; квалификация: строителен инженер по ВиК,
профил „Мрежи и съоръжения“; експертиза:
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: външни,
улични ВиК мрежи и съоръжения, помпени
станции, хидрофори, конструктивна част към
тях, сградни ВиК инсталации и пожарозащитни
водни спринклерни и дренчерни системи; да не
бъде назначаван за период от 10.07.2019 г. поне
до края на 2019 г.
Стоян Манов Стоянов – специалност: геодезия
и картография; геодезия; квалификация: техник
по строителство и архитектура; инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Стоян Тодоров Василиев – специалност: архитектура; квалификация: архитект; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Таня Стоянова Бачовска – специалност: електронна техника; счетоводство и анализ; квалифи-
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кация: електроинженер; икономист; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Татяна Александрова Яръмова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Теменужка Димова Грозева – специалност:
хидромелиоративно строителство; квалификация: строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; експертиза: съдебна строителнотех
ническа експертиза; забележка: касаеща обекти
на хидромелиоративното строителство.
Теменужка Иванова Узунова – специалност:
строителство и архитект у ра; к валификаци я:
среден техник по строителство и архитектура;
експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: делби, ценообразуване на жилища, определяне на технико-икономически показатели на
обектите, определяне на пазарна цена на имоти,
изготвяне на количествени сметки за обекти,
степен на завършеност на обектите, оценки при
делби на имоти.
Тихомир Недев Георгиев – специалност: геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев – специалност: трактори и
кари; финанси; квалификация: машинен инженер;
икономист; експертиза: съдебна автотехническа
експертиза.
Тодор Павлов Павлов – специалност: каростроене и автотранспортна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Тони Балев Балев – специалност: топлинна и
масообменна техника; квалификация: машинен
инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Фи л и п Н и колов Чу к а лов – спец иа л нос т:
каростроене и автотранспортна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: автотехническа и автооценъчна експертиза.
Христина Йорданова Христозова – специалност: архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза.
Христо Георгиев Полонов – специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Хубена Иванова Салджиева – специалност:
архитектура; квалификация: архитект; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев – специалност: земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза;
съдебно-енергийна експертиза; забележка: енергийна експертиза от водни източници.
Юлиян Димитров Македонски – специалност:
архитектура; квалификация: архитект, пълна проектантска правоспособност; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза;.
Янка Николова Ранделова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – кон-
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струкции; експертиза: инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Атанас Костов Атанасов – специалност: технология на каучука и пластмасите; инженер-химик; квалификация: инженер-химик; експертиза:
съдебно-екологична експертиза; забележка: екологично законодателство – ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО,
ЗВ, ЗОПОЕЩ.
Борис Стефанов Янков – специалност: селекция и семепроизводство; квалификация: агрономселекционер, кандидат на селскостопанските
науки, професор по растениевъдство; експертиза:
съдебно-ботаническа експертиза;.
Борислав Петров Матеев – специалност: биология, биолог; магистър по обществено здраве и
здравен мениджмънт; квалификация: молекулярна
биология и биотехнология – молекулярен биолог
и биотехнолог; експертиза: съдебно-биологични
експертизи; забележка: човешка репродукция и
инвитро оплождане, асистирана репродукция и
клинична ембриология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – специалност: биология; квалификация: биолог със
специализация екология; експертиза: съдебноботаническа експертиза; съдебно-зоологическа
експертиза; съдебно-микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; съдебноекологична експертиза; забележка: екология и
опазване на околната среда, биоразнообразие,
битови, производствени, строителни, опасни
отпадъци, разрешителни и лицензионни режими
във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви;
екологични щети, качество на атмосферен въздух
(КАВ) и замърсяване на околната среда.
Маринка Йорданова Веселинова – специалност: лозаро-градинарство; квалификация:
агроном – лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната
среда – земи и почви; експертиза: съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство;
съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза
в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство; .
Петра Лозанова Недева – специалност: технология на силикатите; медицинска радиационна
физика и техника; квалификация: инженер-химик;
магистър по медицинска радиационна физика и
техника; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: чистота на храни, растителност,
води, въздух, почви, радиоактивност.
Чавдар Илиев Косев – специалност: земеустройство; квалификация: инженер-земеустрои
тел; експертиза: съдебно-екологична експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – специа лност:
агроинженерство – агроекология; финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
експертиза: съдебно-екологична експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Виолета Викторова Николова – специалност:
технология на тютюна, захарта, растителните
масла и козметичните препарати; квалификация:
доктор по „Технология на тютюна и тютюневите
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изделия“; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: касаещи
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Галина Атанасова Георгиева – специалност:
физика и химия; квалификация: учител по физика
и химия; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза;
забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел
КП при ОДМВР – Пловдив.
Златко Иванов Маринов – специалност: електротехника; квалификация: електроинженер;
електрически апарати; медицинска техника и
апаратура; експертиза: съдебно-физическа експертиза.
Ивко Пенков Иванов – квалификация: магистър инженер; научна степен „доктор“ в област
„Техника“; експертиза: съдебна физико-химическа
експертиза.
Любомир Митков Ангелов – експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: служител на сектор
БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология; квалификация:
биохимик – клиничен химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева – специалност:
индустриална химия; квалификация: инженер-химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза;
съдебна физико-химическа експертиза; забележка:
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при
ОДМВР – Пловдив.
Михаил Цветков Маринов – специалност:
технология на полимерите, текстила и кожите;
квалификация: инженер-химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза; забележка: контрол
на качеството на течните горива.
Николай Петков Николов – специа лност:
технология на тютюна, захарта, растителните
масла и козметичните препарати; квалификация:
инженер-технолог; експертиза: съдебно-химическа
експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка:
касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с
тях изделия.
Петра Лозанова Недева – специалност: технология на силикатите; медицинска радиационна
физика и техника; квалификация: инженер-химик;
магистър по медицинска радиационна физика
и техника; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна
физико-химическа експертиза; забележка: органични и неорганични вещества и материали;
химически фактори на околната и работната
среда – химически газове или пари; естествени
материали – камък, пясък, почва, растителност;
химически замърсители в храните; свързващи
вещества и строителни материали – цимент, керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност,
открити и закрити източници на йонизиращи
лъчения; шум, вибрации, условия на труд – прах,
осветеност.
Ради Христов Ганев – специалност: АВ боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника
и технология на взривните работи; експертиза:
съдебно-химическа експертиза; съдебно-физи-
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ческа експертиза; съдебна физико-химическа
експертиза.
Стоян Илиев Бонев – специалност: инженерна химия; квалификация: инженер-химик;
експертиза: съдебна-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка:
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при
ОДМВР – Пловдив.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“.
Александър Спасов Цанков – специалност:
селскостопанско машиностроене; квалификация:
машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженернотехнологична експертиза; забележка: касаещи
земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения,
инсталации и апарати, използвани в земеделието
и горите); машини за земни работи (самоходни
или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене,
транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни,
скални и други материали).
Борис Стефанов Янков – специалност: селекция и семепроизводство; квалификация: агрономселекционер, кандидат на селскостопанските
науки, професор по растениевъдство; експертиза:
съдебна агротехническа експертиза.
Васил Илиев Михов – специалност: полевъдство; квалификация: селекция и семепроизводство;
експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Валентина Тодорова Тончева – специалност:
ветеринарна медицина; квалификация: ветеринарен лекар, научна степен „доктор“; експертиза:
съдебна ветеринарномедицинска експертиза; забележка: инспекция и контрол на биологични ферми
и селскостопански преработващи предприятия.
Дон к а На нова Ра л чевск а – спец иа л нос т:
полевъдство; квалификация: инженер-агроном;
експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – специалност:
трактори и кари; управление на селското стопанство; мениджмънт и маркетинг; квалификация:
машинен инженер; икономист по АПП; управление и несъстоятелност на търговеца; автоекспертоценител; експертиза: съдебна агротехническа
експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – специалност: лозаро-градинарство; квалификация:
агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната
среда – земи и почви; експертиза: съдебна агротехническа експертиза; забележка: в отрасли
растениевъдство, животновъдство и аграрна
икономика – определяне на наеми, аренди/рентни
вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ
и ППЗСПЗЗ.
Мария Иванова Мънгова – специалност: технология на зърносъхранението, мелничарството
и хлебопроизводството; квалификация: инженертехнолог; доктор по технология на преработката и
съхранението на зърното, на зърнените продукти
и на смесите; експертиза: съдебна физико-химична
и биохимична експертиза; забележка: на зърно,
зърнени партиди, продуктите от преработката
(брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.
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Марчо Стоянов Дулев – квалификация: доктор – ветеринарен лекар; експертиза: съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Христева Янакиева – специалност: строителство и архитектура; агрономство – полевъдство; квалификация: строителство и архитектура;
агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Никола Стефанов Кирков – специалност: лозаро-градинарство; квалификация: агроном – лозаро-градинар; хербология; експертиза: съдебна
агротехническа експертиза; забележка: касаещи
програмата за развитие на селските райони към
Европейския съюз.
Таня Славчева Попова – специалност: лозароградинарство; счетоводство и контрол; квалификация: агроном – лозаро-градинар; икономист;
експертиза: агротехническа експертиза.
Тихомир Петров Трендафилов – специалност:
ветеринарна медицина; квалификация: ветеринарен лекар; експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева – специалност:
агроном-полевъд; квалификация: съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева – специалност:
полевъдство; квалификация: агроном-полевъд;
експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пан тев – специа лност:
агроинженерство – агроекология; финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
10. „Оценителни експертизи“
Александър Спасов Цанков – специалност:
селскостопанско машиностроене; квалификация:
машинен инженер; експертиза: оценка на машини
и съоръжения.
Ана Савова Зайкова – специалност: Техникум
по строителство и архитектура – строителство и
архитектура; квалификация: строителен техник;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Антоанета Иванова Дженева – специалност:
архитектура; квалификация: архитект; експертиза:
оценка на търговски предприятия и вземания;
оценка на недвижими имоти; оценка на други
активи – архитектурни паметници на културата
и интериор.
Блага Романова Димитрова – специалност:
счетоводство и анализ; квалификация: икономист;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков – специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева – специалност: финанси; социално и застрахователно
дело; к ва лификац и я: икономист-финансист;
икономист – застраховане; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
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Вела Ботева Именова – специалност: геодезия
и картография; квалификация: геодезия и карто
графия; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова – специалност:
ПГС конструкции; строителен инженер по ПГС;
квалификация: геодезия, фотограметрия и картография; техник по геодезия; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов – специалност:
машини и апарати на ХВП; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на машини
и съоръжения; оценка на недвижими имоти.
Веса Костадинова Ризова – специалност: строителство и архитектура; квалификация: строително-архитектурен техник; експертиза: оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи;
забележка: подобрения в недвижими имоти, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева – специалност: технология на металите и металообработваща техника;
счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия; квалификация: машинен
инженер; икономист-счетоводител; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Веселина Борисова Запрянова – специалност:
ПГС; финансист; квалификация: строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
транспортна техника и технологии; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на
автомобили, кари и щети по тях.
Галина Тодорова Бакалска – специалност:
ПГС конструкции; стопанско управление; квалификация: строителен инженер по ПГС конструкции; магистър по стопанско управление;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на търговски предприятия и вземания; оценка на
земеделски земи и трайни насаждения; оценка
на строителни обекти.
Георги Николов Камбуров – специалност:
земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: оценка на земеделски земи
и трайни насаждения; забележка: земеустройство
и кадастър на извънселищните територии (земеделски и горски площи).
Димитрийка Иванова Маринова – специалност: строителство и архитектура; квалификация:
среден техник по строителство и архитектура;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов – специалност: макроикономика; квалификация: организация и
технология на счетоводството; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – специалност: биология; квалификация: биолог със
специализация екология; експертиза: оценка на
земеделски земи; оценка на недвижими имоти.
Желязка Петрова Заркова – специалност: лозаро-градинарство; квалификация: агроном – лозаро-градинар; експертиза: оценка на земеделски
земи.
Зоя Янева Георгиева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции;
квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка
на недвижими имоти; забележка: удостоверение
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за оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор – валидно до 13.05.2019 г.
Иван Григоров Петрунов – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на търговски предприятия и вземания.
Иван Николов Иванов – специалност: топлинна
и масообменна техника; патентно-лицензионна
дейност; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост; забележка: представител по
индустриална собственост – изобретения и полезни
модели пред Патентното ведомство на Република
България; представител по марки, географски
означения и промишлен дизайн пред Патентното
ведомство на Република България; представител
по изобретения (патентен представител) пред
Европейското патентно ведомство – Мюнхен,
Германия; представител по търговски марки и
дизайни към Ведомството по хармонизация на
вътрешния пазар – Аликанте, Испания.
Иванка Стоева Генова – специалност: строителство и архитектура; счетоводство и контрол;
квалификация: техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; експертиза: оценка
на недвижими имоти; оценка на земеделски земи
и трайни насаждения; оценка на цели предприятия – дялове и акции от капитала.
Илия Иванов Въчонов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи;
забележка: наеми, наемни цени на недвижими
имоти, аренди на земеделски земи и др.; геодезист.
Йорданка Боянова Йорданова – специалност:
геодезия и картография; квалификация: строител по специалност „Геодезия и картография“;
експертиза: оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Йорданка Димитрова Ангелова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – технология; експертиза: оценка на недвижими имоти;
оценка на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Танева Василева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
квалификация: икономист по АПП; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Калинка Илиева Илиева – специалност: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; счетоводство и контрол; финанси;
квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на
оценките, оценка на автотракторна и стопанска
техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител);
магистър по финанси; експертиза: оценка на
стопанско имущество; забележка: правни и административни въпроси на оценките, извършвани
от съдебни експерти; оценка на автотракторна и
стопанска техника; оценка на земеделска земя,
сгради, растениевъдна и животинска продукция.
Кина Кръстева Иванова – специалност: счетоводна отчетност; методология и организация на
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счетоводната отчетност в селското стопанство;
квалификация: икономист; съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия
и вземания.
Кольо Тонев Именов – специалност: строителство и архитектура; земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: оценка
на недвижими имоти; забележка: оценка на наеми.
Костадин Иванов Генев – специалност: финанси; квалификация: икономист – банкер; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на машини и съоръжения; оценка на търговски
предприятия и вземания; оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Кремена Пейкова Манова – специалност:
промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: оценка на
недвижими имоти; забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева – специалност: промишлено и гражданско строителство;
квалификация: инженер по ПГС; експертиза:
оценка на недвижими имоти; забележка: оценка
на подобрения; оценка на пазарна наемна стойност на недвижими имоти, включващи жилищни,
търговски и производствени сгради, празни терени
за строителство.
Лора Руменова Агопян – специалност: лаборант; квалификация: химиколаборант; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Людмила Христова Лендрова-Енева – специалност: строителство и архитектура; промишлено и
гражданско строителство – конструкции; квалификация: техник по строителство и архитектура;
строителен инженер по ПГС; експертиза: оценка
на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Мариана Димова Ангелова – специалност:
икономическа педагогика; квалификация: специалист по маркетинг – учител; съветник по икономика – правни въпроси (прокурист, търговски
пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи; експертиза:
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на благородни метали, бижута и скъпоценни
камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
курс за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; забележка: експерт-оценител
на благородни метали, бижута и скъпоценни
камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
курс за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи .
Марийка Апостолова Георгиева – специалност:
озеленяване на населените места; квалификация:
техник по зелено строителство; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова – специалност: лозаро-градинарство; квалификация:
агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт
по оценка на въздействието върху околната сре-
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да – земи и почви; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Тончева – специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: оценка на търговски
предприятия и вземания.
Мария Петрова Михайлова – специалност:
строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Мая Христева Янакиева – специалност: строителство и архитектура; агрономство – полевъдство; квалификация: строителство и архитектура;
агроном-полевъд; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Милка Енчева Енева – специалност: икономика на вътрешната търговия; квалификация: икономист; управление и технология на търговската
дейност; експертиза: оценка на недвижими имоти;
оценка на търговски предприятия и вземания;
оценка на машини и съоръжения; забележка:
наемни цени на имоти; оценка на движими вещи
и наемни цени на движими вещи.
Надка Колева Цинигарова – специалност:
строителство и архитектура; счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи и трайни насаждения; оценка
на търговския предприятия и вземания.
Надя А нгелова Стефанова – специалност:
електронна техника и микроелектроника; квалификация: инженер по електроника и автоматика;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи и трайни насаждения.
Никола Йорданов Гаров – специалност: технология на машиностроенето; квалификация:
машинен инженер; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения.
Николай Стефанов Ненков – специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; държавен финансов контрол;
експертиза: оценка на търговски предприятия и
вземания.
Николай Стоянов Сотиров – специалност:
геодезия; квалификация: инженер-геодезист;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; квалификация: строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти;
забележка: експерт по недвижими имоти, ремонт
и обследване на енергийна ефективност на сгради.
Петко Динчев Тороманов – специалност: технология на микробиологичните и ферментационни
продукти; технология на пивото и безалкохолните
напитки; техн. икон. план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор
по производството; експертиза: оценка на интелектуална собственост и авторски права; оценка
на нематериални дълготрайни активи – марки,
лицензии, географски означения, програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини, съоръжения
и оборудване – машиностроене, хранителна и
преработваща промишленост; медицинска техника; транспортни средства; инженеринг; оценка
на инвестиции и инвестиционен проект.
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Пламен Желев Желев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: оценка на
недвижими имоти.
Ради Христов Ганев – специалност: АВ боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника
и технология на взривните работи; експертиза:
оценителна експертиза на въоръжение и бойни
припаси, сертификация на качеството на военна
и специална продукция.
Радко Стоянов Калапанков – специалност:
ОПУП; квалификация: икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на търговски предприятия и вземания; оценка
на машини и съоръжения.
Ралица Гълъбова Терзиева – специалност:
маркетинг; мениджмънт; квалификация: магистър по мениджмънт; експертиза: оценка на
недвижими имоти.
Ру мен Николов Лемберов – специа лност:
промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по технология
на строителството; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – специалност: архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Румяна Богданова К ирова – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство;
квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг
и иновация; експертиза: оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка
на търговски предприятия и вземания; забележка:
определяне на равностойното парично обезщетение по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване
в строителството; пазарни наеми, финансови
активи и финансови институции.
Румяна Христова Славкова – специалност:
металургия на черните метали; квалификация:
инженер-металург; ИОУПП – ХМП с повишена
икономическа подготовка; експертиза: оценка на
недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Станимира Петрова Сакутска – специалност:
икономика на строителството; квалификация:
икономист, счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; експертиза: оценка на
недвижими имоти.
Стела Цонева Божинова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Стефан Петров Жеков – специалност: промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Сукиас Онник Дердерян – специалност: далекосъобщителна техника; квалификация: инженер;
експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: оценка на наеми.
Таня Стоянова Бачовска – специалност: електронна техника; счетоводство и анализ; квалифи-
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кация: електроинженер; икономист; експертиза:
оценка на недвижими имоти; оценка на търговски
предприятия и вземание.
Теменужка Димова Грозева – специалност:
хидромелиоративно строителство; квалификация:
строителен инженер по хидромелиоративно строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти;
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Теньо Николов Манолов – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: оценка на програми и
проекти, финансиране от оперативни програми
на ЕС и/или други фондове.
Цветанка Ангелова Лефтерова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: оценка на търговски предприятия и
вземания; оценка на недвижими имоти.
Цветанка Хараланова Ковачева – специалност:
полевъдство; квалификация: агроном-полевъд;
експертиза: оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Чавдар Симеонов Пан тев – специа лност:
агроинженерство – агроекология; финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на машини и съоръжения; забележка: наеми.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология; микробиология; квалификация:
молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Боян Стефанов Костадинов – специалност:
финанси; международни отношения; квалификация: магистър по икономика; магистър по
международни отношения; експертиза: контрол
и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове; забележка:
завършени курсове – „Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007 – 2013 по
линия на Оперативните програми“; „Разработване
на проекти по програми на ЕС“.
Валентин Ивайлов Стоянов – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане; квалификация: електроинженер; експертиза: експерт по
безопасност и здраве при работа, безопасност в
строителството, промишленоста, мините, електробезопасност, пожарна и аварийна безопасност,
свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Васил Николов Карапандов – специалност: подемно-транспортни, строителни и минни машини;
квалификация: машинен инженер; експертиза:
експертиза по безопасност на труда.
Георги Стефанов Голев – специалност: горско
стопанство; квалификация: инженер по горско
стопанство; експертиза: съдебна горскостопанска
експертиза.
Даниел Иванов Тосков – специалност: бизнес
администрация; политики и стратегии в публичната администрация; квалификация: магистър мениджър; експертиза: еврофондове в земеделието.
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Даниела Рафаилова Замфирова – специалност:
молекулярна биология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне на състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; забележка: експертиза по писмени данни, касаеща
изготвяните експертизи.
Диана Валентинова Стоянова – специалност:
екология и опазване на околната среда; квалификация: магистър по екология – безопасност на
труда, екологичен риск и действия при бедствия
и аварии; експертиза: експерт по безопасност и
здраве при работа, безопасност в строителството, оценка на риска в предприятията, пожарна
и аварийна безопасност, трудови злополуки,
експертизи, свързани с трудовоправното законодателство, изискванията за безопасност и здраве
при работа, КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Димитър Иванов Андреев – експертиза: видеоанализ и лицева идентификация; забележка:
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при
ОДМВР – Пловдив.
Живка Василева Герова – специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред; квалификация: видеоанализ
и лицева идентификация; експертиза: видеоанализ и лицева идентификация; забележка:
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при
ОДМВР – Пловдив.
Ивайло Георгиев Йотков – специалност: биология; квалификация: биолог, еколог; експертиза:
съдебно-екологична експертиза; забележка: екология и опазване на околната среда, разрешителни
и лицензионни режими във връзка с прилагане
на екологичното законодателство.
Ивко Пенков Иванов – квалификация: магистър инженер; научна степен „доктор“ в област
„Тех ника“; експертиза: фрак тодиагностични
експертизи; забележка: експертизи относно веществено доказване на причини, условия и момент на възникване на разрушаване, разкъсване,
откъсване, електротермично (механизъм „КС“/
механизъм „ЕлЕ“) прекъсване, взривяване и
взломяване (момент, посока и оръдие на взлома)
на метални, неметални и композитни веществени
доказателства и други обекти.
Калинка Илиева Илиева – специалност: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; счетоводство и контрол; финанси;
квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско
имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и
стопанска техника, оценка на земеделска земя,
сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика
(счетоводител); магистър по финанси; експертиза:
електротехническа експертиза; забележка: въвеждане и експлоатация на ел. машини и ел. апаратура в ел. уредби и предприятия; оценка на
ел. инсталации, ел. машини, апаратура, мерителни
прибори и автоматика; наредби и правилници
за безопасност и хигиена на труда в ел. уредби
високо, средно и ниско напрежение, кабелни
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и въздушни линии, ел. машини и съоръжения,
контролно-измервателни уреди и апаратура.
Красимира Василева Вътева – специалност:
славянска филология; квалификация: специалист
по български език и литература и полски език и
учител по български език и литература; експертиза: съдебно-педагогическа експертиза.
Людмила Стойкова Добрева – специалност:
лозаро-градинарство; биологична и интегрирана
борба срещу вредителите по селскостопански
култури; квалификация: инженер-агроном; експертиза: Европейски фондове в земеделието;
подпомагане на българските фермери по мерките
от Общата селскостопанска политика (ОСП) на
Европейския съюз (ЕС) – директни плащания, в
т.ч. и национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, както и мерките от Програмата
за развитие на селските райони.
Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология; квалификация: биохимик – клиничен химик; експертиза:
идентификация и установяване на произход на
животински видове; определяне пол на птици;
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, включително
генномодифицирани организми, с молекулярногенетични методи; експертиза по писмени данни,
касаещи описаното в този раздел.
Мишо Иванов Мацанков – специалност: електротехника; квалификация: магистър инженер;
експертиза: енергийна експертиза.
Маник Оник Кюркчиян – специалност: автоматизация на производството в хранително-вкусовата промишленост; патентно дело; квалификация:
инженер по автоматизация на производството;
патентен специалист; експертиза: патентен специалист, патентно дело, лицензиран оценител на
нематериални активи.
Надя Силуанова Иванова – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: магистър по
икономика; експертиза: верификация на разходи
по проекти, финансирани от европейски и други
фондове и донори; оценка на проектни предложения, финансирани от европейски и други фондове
и донори; допустимост на разходи, отчитане и
изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг
и управление на проекти, финансирани от европейски и други фондове; законосъобразност при
провеждане на процедури за възлагане и избор
на изпълнител; установяване на действителност
на доставка на продукти, услуги и строителномонтажни работи/физически контрол на място
с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване
на строително-монтажни работи; установяване
на законосъобразността и целесъобразността на
изпълнените дейности и извършените разходи,
включително дали са действително извършени,
точни и допустими; документиране и отчитане
на проекти, финансирани от европейски и други
фондове.
Наталия Феодорова Дрешер – специалност:
технология на растителните мазнини и етеричните масла; квалификация: инженер-технолог;
експертиза: технология на растителните мазнини
и етеричните масла; забележка: технологични
задачи в областта на тютюните, растителните
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и етеричните масла, парфюмерия, козметика,
миещи и перилни препарати.
Недялка Петрова Гарова – специалност: биология; квалификация: биолог, учител по биология
с втора специалност по химия; сурдопедагог;
експертиза: сурдопедагогика и сурдопсихология.
Николай Георгиев Костадинов – специалност:
биотехнологични процеси; квалификация: биотехнолог; експертиза: експертиза за идентификация на
човека, експертиза на веществени доказателства;
забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел
КП при ОДМВР – Пловдив.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност:
биохимия и микробиология; квалификация: био 
химик, микробиолог със специализация вирусология; експертиза: идентификация и установяване
на произход на животински видове; определяне
пол на птици.
Николай Симеонов Кисьов – специалност:
промишлено риболовство; квалификация: инженер-механик; рибарство и аквакултури; експертиза: независим експерт-консултант по рибарство,
риболовно право и аквакултури.
Петко Динчев Тороманов – специа лност:
технология на микробиологичните и ферментационни продукти; технология на пивото и
безалкохолните напитки; техн. икон. план. в к-т
ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза:
маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка
на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания.
Тенчо Петков Стоев – специалност: икономическа информатика; използване и поддържане
на ЕИМ; национална сигурност и отбрана; квалификация: икономист-информатик; инженер
по изчислителна техника; експертиза: човешки
ресурси.
Теньо Николов Манолов – специалност: счетоводство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: контрол, управление и
отчетност на програми и проекти, финансирани от
оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Цветана Николова Николова – специалност:
стоматология; квалификация: обща стоматология;
експертиза: експертиза по медицински документи;
експертиза за усложнения от неправилно лечение
на зъбите и неправилно изработени ортопедични
конструкции и травматични увреди в челюстната
област и зъбите.
Цветелин Кирилов Иванов – специалност:
икономика – бизнесадминистрация; квалификация: икономист; експертиза: митнически режими
и процедури, мерки на търговската политика,
Инкотермс 2000, Интрастат и международен
автомобилен транспорт.
Чавдар Илиев Косев – специалност: земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: хидроложки експертизи; оценка
на риска от наводнения на изградени язовири;
оценка на безопасна експлоатация на изградени
язовири в експлоатация; оценка на аварийните
планове на язовири, водоеми и корекции; мониторинг на изброените експертизи.
Чавдар Симеонов Пантев – специа лност:
агроинженерство – агроекология; финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
експертиза: външно и вътрешно озеленяване.
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Юлиян Димитров Македонски – специалност:
архитектура; квалификация: архитект, пълна проектантска правоспособност; експертиза: планове
за регулация; планове за застрояване; работни
устройствени планове;.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при
Окръжния съд – Пловдив, и Административния
съд – Пловдив, за 2020 г.
Английски език
Златка Василева Червенкова – английски език;
диплома за висше образование, специалност
„Английска филология“.
Руски език
Валя Иванова Кръстанова – руски език; диплома за висше образование, специалност „Руска
филология“.
Турски език
Георги Методиев Раянлиев – турски език; свидетелство за ниво на владеене на език – ниво С1
(CEFR).
Шенол Шериф Яшар – турски език; удостоверение за ниво на владеене на език – ниво С2.
Гръцки език
Мария Георгиева Михайлова – гръцки език;
сертификат за ниво на владеене на език – ниво Г.
Немски език
Лили Славчева Нешева – немски език; удостоверение за висше образование с професия „Преводач на техническа литература – немски език“.
Иврит
Женя Радославова Шамис – иврит; свидетелство за завършен курс в Израел – ниво А, Б, Д;
протокол на изпитна комисия на СУ „Св. Климент
Охридски“ за положен изпит за установяване
степента на владеене на иврит.
Полски език
Десислава Янушова Желязкова – полски език;
сертификат за ниво на владеене на език – ниво С1.
Италиански език
Мария Тодорова Бояджиева-Динчева – италиански език; диплом за висше образование, заклет
преводач към МВнР.
Сръбски, хърватски и словенски език.
Илка Иванова Енчева – сръбски, хърватски и
словенски език; диплом за висше образование,
заклет преводач към МВнР.
1374
147к. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Разград, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, графолог,
експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, експерт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерткриминалист.
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1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Георгиев Атанасов, балистични и биометрични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Ивайло Арабаджиев, нервни болести.
Красимир Ангелов Манолов, патологоанатомия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Диана Петрова Киселова, психиатър.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог.
Емилия Стоянова Петрова, психолог.
Татяна Аврамова Костова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и
контрол, икономика на туризма.
Горка Иванова Косева, счетоводна и правна
дейност на фирмата; механична технология на
дървесината.
Даниел Йорданов Добрев, счетоводство и
контрол.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счетоводител; оценител на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство
и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна отчетност.
Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна
отчетност, данъчно производство.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и
контрол; икономист-счетоводител, методология
на счетоводна отчетност и контрола на банковите
институти, числени методи и програмиране.
Сашко Иванов Александров, експерт-счетоводител-одитор; данъчен експерт, икономист.
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство
и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и управление на строителството.
Юлиян Йорданов Стойчев, счетоводство и
контрол.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи и подобрения върху
тях, на цели предприятия и обособени части, недвижими имоти, машини и съоръжения, активи,
инвестиционни проекти.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Боян Димов Байчев, Разград, счетоводство
и контрол.
Валерий Иванов Обретенов, икономика на
строителството, финансово-счетоводна дейност,
сертификат за международни счетоводни стандарти, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчетност.
Зорница Евгениева Якимова – финанси, публични финанси, социално дело.
Ирена Стефкова Райчева – финансово-счетоводен експерт.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Мария Атанасова Тасева, икономика на индустрията, стопански и финансов контрол; оценител
на нeдвижими имоти.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрнопромишлено производство, икономика, отчетност
и планиране на селското стопанство.
Николинка Тенева Цекова, счетоводна отчетност.
Симеон Панов Изворов, икономист, счетоводни, финансови, социални.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична администрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер,
лиценз за оценка на машини, съоръжения и
недвижими имоти; сертификат за оценяване на
земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и
ел. обзавеждане.
Наско Христов Асенов, машинен инженер.
Пламен Георгиев Пенчев, машинен инженер,
електроинженер.
Симислав Иванов Михайлов, инженер хидромелиоративно строителство.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с
вътрешно горене.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно
горене.
Йорда н Тодоров Д и м и т ров, д ви гат ел и с
вътрешно горене.
Николай Иванов Дечков, машинен инженер,
транспортна техника и технологии.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини
и съоръжения, на цели държавни и общински
предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството
ISO – 9001, сертификатор на системи за управление на качеството по стандарт ISO – 9001.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Христо Димитров Василев, органична химия,
технология на лекарствените, природни органични
вещества, растежни стимулатори и регулатори,
експерт на ADR превоз на опасни товари.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Адриан Димитров Атанасов – електроника.
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5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и
гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти,
замеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
К амен Дим и т ров И лиев, п ром иш лено и
гражданско строителство, икономика на строителството.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна
техника и безопастност.
Стойко Стоянов Стойчев, пожарна аварийна
безопасност.
5.8. Съдебнооцени т елска авт о т ех ни ческа
експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, автоекспертоценител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стефка Тодорова Тодорова, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженерство, полевъдство.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Мирослав Цочев Добрев – оценител; инженерна радиоелектроника.
Наско Витанов Илиев, оценител.
Янко Георгиев Киров, оценител.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Янко Георгиев Киров, оценител.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Наско Витанов Илиев, оценител.
Янко Георгиев Киров, оценител.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Наско Витанов Илиев, оценител.
Янко Георгиев Киров, оценител.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Съдебни преводачи:
Илка Иванова Енчева – сръбски и хърватски
език, сръбска, хърватска и словенска литература.
1506
147л. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Русе, за 2020 г.
І. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи за писмени
доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист.
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Цветомир Йорданов Петков, криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Николай Йорданов Москов, почеркови експертизи.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2020 г.
Кадер Хайрединова Хасанова – турски език.
Нели Димитрова Кунева – гръцки език.
Съткъ Муталибов Ириев – турски език.
Сафуан А. И. Каршоли – арабски език.
С в е т л а н а Ге о р г и ев а С я р о в а- Ф у ч ед ж и е ва – гръцки език.
Хюлия Сабриева Маджирова – турски език.
Цветелина Богомилова Богданова – френски
и английски език.
Камелия Тошкова Иванова – френски и италиански език.
Мариета Димитрова Волф – немски език.
Георги Пламенов Петков – гръцки език.
Мими Рудева Русчуклиева – турски език.
Цветомир Валтер Цветанов – румънски език.
Айтен Недретова Исмаилова – турски език.
Илка Иванова Енчева – сръбски, хърватски
и словенски език.
1507
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-5
от 12.02.2020 г. за обект: „Софийски околовръстен
път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел
„Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“),
подобект от км 35+260 до км 36+140, 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. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
1535
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-4
от 7.02.2020 г. за: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А2: „Преносен газопровод от КВ Сли-
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вак до КВ Студенец (от км 117,9 до км 146,75 –
28,85 км) на територията на землищата на с. Сливак, с. Близнаци, с. Черна, с. Добри Войниково,
с. Трем и с. Тервел, община Хитрино, област
Шумен; с. Бели Лом, с. Гороцвет и с. Студенец,
община Лозница, област Разград“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1497
62. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-3 от
4.02.2020 г. за обект: Укрепване на свлачище при
км 107+200 на път II-53 „Елена – Сливен – Ямбол“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
1418
60. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебна власт, както
следва:
1.1. Административен ръководител – военноокръжен прокурор на Военно-окръжната прокуратура – София – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – градски
прокурор на Софийската градска прокуратура – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
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развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
1455
209. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: доцент в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, за нуждите на катедра
„Градоустройство“ – един, със срок 3 месеца;
главен асистент: в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за
нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – един;
за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни
сгради“ – един; в област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство, за нуждите на катедра
„Рисуване и моделиране“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки
ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат, София,
бул. Хр. Смирненски № 1, тел.: 02/963-52-45,
в. 449, и 02/866-90-54.
1360
174. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.
Методика на ЛФК)“ за преподаването по „Кинезитерапия в хирургията“, „Кинезитерапия в
акушерство и гинекология“, „Кинезитерапия при
вътрешни болести“, „ОМФИО в кинезитерапията“
и „Кинезиологични основи на кинезитерапията“ –
един, за нуждите на Катедрата по кинезитерапия
на ФОЗ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет
по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432
579 – сектор „Наука“.
1417
4 6 0 . – Ун и в е р с и т е т ът „ П р о ф. д-р А с е н
Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурси за прием
на докторанти по държавна поръчка за учебната
2019/2020 г. в следните докторски програми:

ВЕСТНИК
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Област от Профев и с ш е т о сионално
о б р а з о - направлевание
ние

Докторска програма

Форма на
обучение

3. Социални,
стопански и
правни
науки

3.7. Администрация
и управление

Организация и
у п р а в ле ние на
производст вото (индустрията)

2

2

5. Техни- 5.3. Комучески
никационнауки
на и компютърна
техника

Компют ъ р н и
системи
и т ех но логии

2

2

5.10 . Х и - Тех ноло мични тех- гия на синологии
ликатите,
свързващите вещества
и трудно
топимите
неме та лни материали

2

-

Технолог и я з а
п р еч ис т ване на
водите

2

1

5.11. Био- Т е х н о техноло- л о г и я
гии
на биолог и ч но а к т и вн ит е вещества (вкл.
ензими,
хормон и
и б ел т ъчини)

1

-

редовзана
дочна

Общо:
9
5
Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ документите се подават
на адрес: Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов
№ 1, СО1, стая 209, тел.: 056/705 293; 0886664213.
1375
465. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност професор в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Вътрешни болести“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, Бургас, бул.
Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.
1376
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527. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.
(прием II – попълване на бройки) на основание
Решение на МС № 241 от 25.04.2019 г., чл. 3 от
Закона за развитие на академичния състав в
Република България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от
ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление
(типов образец, попълва се при подаването); 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие); 4. удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище; 5.
други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област; 6. такса
за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и
такса за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на необходимите документи: ТУ – Варна,
стая 319, НУК, М. Филчева, тел.: 052/383 242,
0895653278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.
Приложение
Ши- Области на висше образование, Форми
фър професионални направления и на обудокторски програми
чение
редовна
5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

5.2.

5.3.

Приложна механика

1

Технология на машиностроителните материали

1

Машинознание и машинни елементи

1

Технология на машиностроенето

1

Електротехника, електроника и
автоматика
Електрически машини и апарати

1

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

Електронизация

2

Теория на автоматичното управление

1

Теоретична електротехника

1

Измервателна електротехника

1

Комуникационна и компютърна
техника
Теоретични основи на комуникационната техника

1

Системно програмиране

1

Компютърни системи, комплекси
и мрежи

2

ВЕСТНИК
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Ши- Области на висше образование, Форми
фър професионални направления и на обудокторски програми
чение
редовна
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
5.5.

2

Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини
и механизми

2

Управление и организация на
промишления транспорт (воден
транспорт)

1

Управление на кораби и корабоводене

1

1364
363. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 241 от 25.04.2019 г.
и решение на академичния съвет от 28.01.2020 г.
преобявява конкурс за прием на докторанти по
държавна поръчка, редовна и задочна форма на
обучение, за учебната 2019/2020 г. по следните
докторски програми: Редовна форма на обучение: професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, докторски програми: „Рязане на
материалите и режещи инструменти“ – един
брой; „Металорежещи машини и системи“ – един
брой; „Хидравлични и пневматични задвижващи
системи“ – един брой; „Метрология и метрологично осигуряване“ – един брой; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, докторски програми: „Квантова
и оптоелектроника“ – един брой; „Електронизация“ – един брой; „Светлинна техника и източници на светлина“ – един брой; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, докторски програми: „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“ – един брой; „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един брой; професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
докторска програма „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – два
броя. Задочна форма на обучение: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, докторска програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един брой;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, докторски програми:
„Комуникационни мрежи и системи“ – един
брой; „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един брой; „Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един брой; „Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление“ – два
броя. Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Срок за подаване на документи: 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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За справки: Технически университет – Габрово,
ул. Х. Димитър № 4, „Научно развитие“, тел.
066/827-238.
1363
215. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ преобявява конкурси за учебната
2019/2020 г. за редовни и задочни докторанти
съгласно Решение на Министерския съвет № 241
от 25.04.2019 г.:
№
по
ред

Ши- Област на висше Образователна
фър образование, про- и научна стеф е с и о н а л н о н а - пен „доктор“
правление, докторредов- задочска програма
но
но

1
І.

2
1.

1.

ІІІ.

3

4

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

С оц иолог и я, а нтропология и науки
за културата

-

1

-

Науки за културата

1

-

3.

Социална антропология

1

-

4.

Социология

3

-

5.

Наука, технологии
и свръхмодерен капитализъм

1

-

1

2

3.6.

Политическ и науки

Право

1.

Административно
право и административен процес

-

1

2.

Меж ду народно
право и международни отношения

1

1

3.

Римско право

1

-

4.

История на държавата и правото

-

1

5.

Трудово право и
обществено осигуряване

1

1

1

1

3.7.
1.

Администрация и
управление
Социално управление

3.8.

Икономика

5

1.

Икономика и управление (индустрия)

-

1

2.

Политическа икономия

1

-

3.

История на икономическите учения

1

-

4.

Финанси и счетоводство

2

2

Маркетинг

1

1

5.
ІV.

4.

Природни науки,
математика и информатика

4.2.

Химически науки

1.

Органична химия

2

-

2.

Аналитична химия

1

-

1

-

4.3.

Биологически науки
Биохимия

4.5.

Етнология

Политическ и науки

4

1.

1.

1.

2
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3

3

2.

3.3.

1

5

Педагогически науки
Методика на обучението по информатика и информационни технологии

ВЕСТНИК

Математика

1.

Математически
анализ

2

-

2.

Диференциа лни
уравнения

1

-

4

3

28

17

4.6.
1.

Информатика и
компютърни науки
Информатика
Общо:

За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец
(изтегля се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат;
3. дипломи за висше образование с придобити
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и
копие) или нотариално заверени копия от тях; 4.
документ за признато висше образование (ОКС
„магистър“), ако то е придобито в чужбина; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област; 6.
документ за платени такси за явяване на конкурсен изпит – 30 лв. за първи изпит и 20 лв.
за всеки следващ; таксите се внасят в офиса на
„УниКредит Булбанк“, намиращ се в сградата на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
ректорат. Срок за подаване на документите:
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24,
стая № 123, тел. 032/261 406.
1365
12. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на
докторанти в съответствие с Решение № 241 от
25.04.2019 г. на Министерския съвет за учебната
2019/2020 г.: в професионално направление 3.7.
Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес
администрация)“ – 2 редовна форма и 2 задоч-
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на форма; в професионално направление 3.8.
икономика, докторска програма „Икономика и
управление (индустрия)“ – 2 редовна форма и 2
задочна форма; в професионално направление
3.9. Туризъм, докторска програма „Икономика
и управление (туризъм)“ – 1 редовна форма и
1 задочна форма, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко
№ 14, тел. 0723/68812.
1440
408. – ВВМ У „Н. Й. Вапцаров“ – Варна,
обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в катедра
„Корабоводене“ във факултет „Навигационен“ в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, учебни дисциплини
„Навигация в особени обстоятелства“ и „Астронавигация“ – за едно място, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и
на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
ул. Васил Друмев № 73, Варна, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
1481
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент – един,
за нуждите на секция „Хидрогеология“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята,
специалност „Хидрогеология“, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205. За справки –
тел. 02/979 2288.
1499
124. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъж ност професор по нау чна специа лност
02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ в научна област
5. Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание – един, за нуждите на Научна секция 6 „Високопорести метални
материали“ към института със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в института, София, бул. Шипченски
проход № 67 – отдел „Организация и управление
на човешките ресурси“, тел. 02/462 62 28.
1388
124а. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент по научна специалност 02.19.07
„Защита на населението и народното стопанство
в критични ситуации (технологии и средства за
сигурност и защита на критична инфраструктура
при кризи)“ в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.13. Общо инженерство – един, за нуждите на Научна секция 5
„Технологии и системи за защита“ към института
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи се приемат в института,
София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“,
тел. 02/462 62 28.
1389
124б. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент по научна специалност
02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ в научна област
5. Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание – един, за нуждите на Научна секция 6 „Високопорести метални
материали“ към института със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в института, София, бул. Шипченски
проход № 67 – отдел „Организация и управление
на човешките ресурси“, тел. 02/462 62 28.
1390
1. – Институтът по океанология – БАН – Вар
на, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“, научно
направление „Статистически методи в екологията“ – един, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в института – експерт, управление
на човешките ресурси, тел. 052/370 486/в. 116.
1439
5. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурси за доцент – 2
места, по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ентомология“ (шифър 10614), за нуждите на отдел
„Безгръбначни животни“ (област ентомология).
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на Националния природонаучен музей – БАН, бул. Цар
Освободител № 1, 1000 София.
1392
435. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Хигиена“
(за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси
и материали за контакт с храни“ към дирекция
„Аналитични и лабораторни дейности“) – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на адрес: 1431 София,
бул. Акад. Иван Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4,
деловодство; справки – на тел.: 02/80-56-420,
02/80-56-286.
1377
51. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване, м. Толева махала,
кв. 20, 20а, 22, 23, 24 (част), 25, 27 (част), 28, 29
(част), 30 и 31 с прилежащите улици и план-схе-
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ми за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура по части: ВиК, телефонизация,
елек т роснабд яване и п роек т за верт ика лно
планиране, без квартали, части от тях и улици,
одобрени с Решение № 8 по протокол № 68 от
17.01.2019 г. на СОС и отразени с щрихи в графичната част на проекта. Проектът е изложен в
район „Връбница“. 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 главния архитект на
Столичната община чрез район „Връбница“.
1391
64. – Община Куклен на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че са издадени заповеди за
отчуждаване на недвижими имоти на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 1 от ЗОС, които ще бъдат трайно засегнати
при реализация на обект: „Довеждащи пътища
(локални), осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти до/от реконструиращо трасе на път
II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград“ от км
14+860 до км 25+150, попадащи на територията
на общините Асеновград, Куклен и „Родопи“ в
област Пловдив“, съгласно одобрен и влязъл в
сила подробен устройствен план – парцеларен
план със Заповед № ДС-12-1 от 8.01.2019 г. на
областния управител на област Пловдив, както
и с оглед наличие на общински нужди, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин,
както следва: 1. Заповед № 586 от 23.07.2019 г.,
изменена със Заповед № 995 от 11.12.2019 г. на
кмета на община Куклен за отчуждаване на
0,096 дка реални части от ПИ № 001007, трайно
предназначение на територията: земеделска,
НТП – нива, категория на земята при неполивни условия: трета, м. Орта хан, землище на
гр. Куклен, с ЕК АТТЕ 40467, община Куклен, с
площ 7,000 дка, при граници и съседи на имота:
ПИ № 001006, ПИ № 001016, ПИ № 001015, ПИ
№ 001008 и ПИ № 001456, обособени в самостоятелен ПИ с проектен № 001290, целият с площ
0,096 дка, при граници и съседи: ПИ № 001006,
ПИ № 001456, ПИ № 001008 и ПИ № 001291.
Собственикът Мария Димитрова Тодева-Маринова, притежаваща 1/2 ид.ч. от отчуждавания
имот, не е открита на постоянния и настоящия
є адрес. Обезщетението, определено за 1/2 ид.ч.
от отчуждавания имот, е в размер 44,40 лв.; 2.
Заповед № 586 от 23.07.2019 г., изменена със Заповед № 995 от 11.12.2019 г. на кмета на община
Куклен за отчуждаване на 0,096 дка реални части
от ПИ № 001007, трайно предназначение на територията: земеделска, НТП – нива, категория на
земята при неполивни условия: трета, м. Орта
хан, землище на гр. Куклен, с ЕК АТТЕ 40467,
община Куклен, с площ 7,000 дка, при граници
и съседи на имота: ПИ № 001006, ПИ № 001016,
ПИ № 001015, ПИ № 001008 и ПИ № 001456, обособени в самостоятелен ПИ с проектен № 001290,
целият с площ 0,096 дка, при граници и съседи:
ПИ № 001006, ПИ № 001456, ПИ № 001008 и ПИ
№ 001291. Собственикът Веселина Атанасова
Тодева, притежаваща 1/8 ид.ч. от отчуждавания
имот, не е открита на постоянния и настоящия
є адрес. Обезщетението, определено за 1/8 ид.ч.
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от отчуждавания имот, е в размер 11,10 лв.; 3.
Заповед № 586 от 23.07.2019 г., изменена със Заповед № 995 от 11.12.2019 г. на кмета на община
Куклен за отчуждаване на 0,096 дка реални части
от ПИ № 001007, трайно предназначение на територията: земеделска, НТП – нива, категория на
земята при неполивни условия: трета, м. Орта
хан, землище на гр. Куклен, с ЕК АТТЕ 40467,
община Куклен, с площ 7,000 дка, при граници
и съседи на имота: ПИ № 001006, ПИ № 001016,
ПИ № 001015, ПИ № 001008 и ПИ № 001456, обособени в самостоятелен ПИ с проектен № 001290,
целият с площ 0,096 дка, при граници и съседи:
ПИ № 001006, ПИ № 001456, ПИ № 001008 и ПИ
№ 001291. Собственикът Катерина Димитрова
Колдамова, притежаваща 1/4 ид.ч. от отчуждавания имот, не е открита на постоянния и
настоящия є адрес. Обезщетението, определено
за 1/4 ид.ч. от отчуждавания имот, е в размер
22,20 лв. Определеното обезщетение ще бъде
внесено в „ЦКБ“ – АД, клон Асеновград, или в
посочена от правоимащите лица банкова сметка
след влизане в сила на заповедите. Заповедите
подлежат на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1430
3. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че
е изработен проект на ПУП – ИПРЗ (подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване) на кв. 23 по плана на с.
Говедарци, община Самоков – образуване на два
нови квартала: 23 и 23а. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – гр. Самоков.
1373

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Община
Кюстендил против чл. 20, ал. 2 от Наредба № 7
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци, издадена от министъра на околната
среда и водите, обнародвана в ДВ, бр. 111 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. (Наредбата),
по което е образувано адм.д. № 116/2020 г. по
описа на Върховния административен съд, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.04.2020 г., 11 ч., в първа зала на
Върховния административен съд.
1387
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Бургас, с който се
оспорва Наредбата за пожарната и аварийна
безопасност на територията на община Царево.
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По подадения протест е образувано адм. дело
№ 163/2020 г. Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 2.04.2020 г. от 10 ч.
1394
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредба № 3 за пожарната безопасност на територията на община
Поморие. По оспорването е образувано адм. д.
№ 158/2020 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 5.03.2020 г. от 10 ч.
1469
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Варна, против Правила и
критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски ясли на територията на
община Варна в частта им относно предвиждане
изисквания за „липса на данъчни задължения
към Община Варна“ и внасяне на „депозитна
такса“, приети с Решение № 564 по протокол
№ 1496-11(36) от 19.12.2018 г. по протокол № 36
от 19.12.2018 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
е образувано адм.д. № 219/2020 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.04.2020 г. в 10,30 ч.
1463
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Варна,
против Наредбата за пожарната безопасност на
територията на община Долни чифлик, приета с
Решение № 300 по протокол № 21 от 17.09.1998 г.,
изменена с Решение № 133 по протокол № 8 от
14.05.2004 г., изменена и допълнена с Решение
№ 84 по протокол № 5 от 28.03.2008 г., изм. с
Решение № 271 по протокол № 17 от 7.12.2012 г.
По протеста е образувано адм.д. № 207/2020 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХІІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.03.2020 г. от 13 ч.
Съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да има право да иска повтаряне на
извършени процесуални действия.
1464
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Варна,
срещу Наредба № 2 за пожарната безопасност и
защита на населението, обектите и териториите,
разположени в община Девня, приета с Решение № 494 от протокол № 46 от 3.05.2007 г. на
Общинския съвет – гр. Девня. По оспорването
е образувано адм. д. № 124/2020 г. по описа
на Административния съд – Варна, ІІІ състав,
насрочено за 9.04.2020 г. от 13 ч.
1424
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Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Варна, срещу Наредбата за определяне на
местните данъци на Община Бяла. По протеста
е образувано адм.д. № 25/2020 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХХХІІІ състав,
насрочено за 23.04.2020 г. от 15 ч. Съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършените процесуални действия.
1482
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор
при Окръжната прокуратура – Велико Търново,
с искане за отмяна на Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност и защита на
населението на територията на община Полски
Тръмбеш, приета с Решение № 90 от 19.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш, за
което е образувано адм. д. № 92/2020 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.03.2020 г.
от 10 ч. Заинтересованите лица могат да се
присъединят към оспорването.
1426
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, против разпоредбата на
чл. 39, ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението
на територията на община Хайредин, приета от
Общинския съвет – с. Хайредин. По протеста
е образувано адм. д. № 6/2020 г., насрочено за
28.04.2020 г. от 10,30 ч.
1468
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с който е оспорена Наредба
№ 2 за пожарната безопасност на територията на
община Роман, приета с Решение № 116 по протокол № 8 от 26.04.2012 г. на ОбС – гр. Роман, по
който е образувано адм. д. № 897/2019 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено за
14.04.2020 г. от 10,30 ч.
1484
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“, Пловдив, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1,
офис 1, на Наредбата за престой и паркиране на
превозни средства, управлявани или превозващи
лица с увреждания на територията на община
Кърджали, приета с Решение № 55 по протокол
№ 4 от 5.03.2013 г., с последни изменения и допълнения с Решение № 150 по протокол № 8 от
26.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали.
По оспорването е образувано адм. д. № 73/2020 г.
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на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.04.2020 г. от 10 ч.
1462
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 7/2020 г. по
протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1,
респ. т. 2, в частта, касаеща отмяна на текста в
т. 1 „Нарушителите се наказват с глоба от 50 до
250 лв.“, респ. в т. 2 „Нарушителите се наказват с
глоба от 50 до 500 лв.“; чл. 4, ал. 1, т. 3 – 9, ал. 2
и 3, както и чл. 30а от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването
на общественото имущество на територията на
община Лом (Наредба № 1), съгласно Решение
№ 662 от 30.08.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Лом. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Районната
прок у рат у ра – Лом, ответник – Общинск и ят
съвет – г р. Лом, и сл у жебно констит у ирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 7/2020 г. е насрочено
за 28.02.2020 г. от 10,30 ч.
1421
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 48/2020 г. по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, против чл. 41, ал. 1, 2, 6, 8 и 9
и чл. 42, т. 2 в частта: ,,и в размер на 0,70 лв. за
всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона“ от
Наредба № 1 за определяне размера на местните
данъци на Община Чипровци, приета с Решение
№ 53 от 20.02.2008 г., изм. и доп. с Решение
№ 226 от 21.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г.,
изм. и доп. с Решение № 354 от 22.12.2009 г.,
в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп. с Решение
№ 494 от 19.01.2011 г., в сила от 1.01.2011 г.,
изм. и доп. с Решение № 493 от 18.12.2013 г.,
в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп. с Решение
№ 215 от 21.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.,
изм. и доп. с Решение № 464 от 20.12.2017 г.,
в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп. с Решение
№ 699 от 23.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм.
с Решение № 35 от 18.12.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Чипровци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Чипровци,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 48/2020 г. е насрочено за 13.03.2020 г. от 10 ч.
1422
Административният съд – Пазарджик, ХІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Станка
Димитрова – прокурор в Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против Наредбата за
пожарна безопасност и защита на населението
на територията на община Пещера, приета с
Решение № 109 от 26.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Пещера, взето с протокол № 9, с
искане за обявяване същата за нищожна. По
протеста е образувано адм.д. № 108/2020 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик,
ХІІ състав.
1427
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Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил
протест на Станка Димитрова – прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик, против
Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Пазарджик, приета на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76,
ал. 3 и чл. 79 от АПК с Решение № 43 по протокол от 26.03.2015 г. на Общинския съвет – гр.
Пазарджик. По оспорването е образувано адм.д.
№ 110/2020 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з. на
11.03.2020 г. – 10,30 ч.
1467
Административният съд – Пазарджик, ХІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Живко
Пенев – прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против разпоредбите на
чл. 17, ал. 1, пр. 1, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2
от Наредбата за определяне на местните данъци
и такси на територията на община Септември,
в сила от 21.03.2008 г. По протеста е образувано
адм.д. № 136/2020 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, ХІІ състав.
1483
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбите от Наредбата
за определяне размера па местните данъци на
територията на община Перник, приета с Решение
№ 59 от 7.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 286
от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 484
от 26.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 694
от 25.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 648
от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 357
от 27.10.2016 г., изм. и доп. с Решение № 567 от
15.06.2017 г., изм. и доп. с Решение № 657 от
14.11.2017 г., изм. и доп. с Решение № 1056 от
31.01.2019 г., изм. и доп. с Решение № 1070 от
19.07.2019 г.: чл. 11, ал. 2, чл. 40, чл. 41, ал. 2 и
9, чл. 45, ал. 4, чл. 46, ал. 1, изр. 2-ро, чл. 52,
aл. 1, т. 4, чл. 58, ал. 4 и 5. Образувано е адм.д.
№ 70/2020 г. по описа на Административния
съд – Перник.
1423
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 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредба № 15 за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Дулово, област Силистра, приета с Решение № 46
по протокол № 3 от 28.02.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Дулово, както и че по повод на оспорването е образувано адм. д. № 19 по описа
за 2020 г. на Административния съд – Силистра.
1465
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната проку рату ра – Силистра, на
разпоредбите на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
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община Алфатар, по което е образувано адм. д.
№ 18/2020 г. по описа на А дминистративния
съд – Силистра.
1466
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 45/2020 г. по протест от Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 16, ал. 2, чл. 46, ал. 3, пр. 2, чл. 52, ал. 1,
изр. 2-ро и ал. 3 и чл. 58, ал. 1, т. 4 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Борино, приета с Решение № 378 по протокол № 48 от 17.12.2018 г.
на Общинския съвет – с. Борино, в сила от
1.01.2019 г. Делото е насрочено за 24.03.2020 г.
от 13,30 ч.
1461
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 49/2020 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 11, чл. 41, ал. 2, чл. 46, ал. 1, чл. 52, ал. 1,
т. 4 и чл. 63, ал. 2 от Наредба № 8 за определяне
размера на местните данъци и такси на територията на община Мадан, приета с Решение № 230
по протокол № 18 от 26.10.2016 г. на ОбС – гр.
Мадан, изменена и допълнена с Решение № 645
по протокол № 56 от 23.01.2019 г. на ОбС – гр.
Мадан. Съдът уведомява, че делото е насрочено
за 24.03.2020 г. от 14,10 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
1485
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Венета Петрова Чингарова и „Веником“ – ЕООД, представлявано от
управителя си Венета Чингарова, срещу Заповед
№ РД9Р-85 от 12.11.2018 г. на заместник-министъра на културата, която се отнася до поземлен
имот с идентификатор 70737.28.110, собственост
на жалбоподателя, по което е образувано адм. д.
№ 13872/2019 г. по описа на Административния
съд – София-град, VІІ тричленен състав.
1425
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Нови пазар,
приета с Решение № 380-11 от 11.09.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Нови пазар. Въз основа
на протеста е образувано адм. дело № 63/2020 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 9.03.2020 г. от 10 ч.
1448
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 46, ал. 3, изречение второ, чл. 52, ал. 1, т. 4
в частта, която се отнася до патентните дейности по т. 12 и 13 на приложение № 4, чл. 64,
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ал. 2 от Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община
Смядово, приета с Решение № 454 от 31.01.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Смядово. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 52/2020 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 16.03.2020 г. от 9 ч.
1431
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 40, чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 64, ал. 2,
чл. 41, ал. 8 и 9 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията
на община Нови пазар, приета от Общинския
съвет – гр. Нови пазар. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 62/2020 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
16.03.2020 г. от 9 ч.
1432
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-12 състав, е образувал гр.д. № 4950/2018 г.
по иск по чл. 79 ЗЗД във връзка с чл. 430 ТЗ,
заведен от „Банка ДСК“ – ЕАД, ЕИК 121830616,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Московска № 19, чрез адв. Йова Йорданова Симеонова срещу Селс Роджер Патрик
Си, ЛНЧ 10 02180767, роден на 18.05.1982 г.,
гражданство – Белгия, който като ответник по
делото в едноседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131
ГПК, като същата се намира в деловодството на
Софийския градски съд, гражданско отделение,
I-12 състав.
1470
Районният съд – Пловдив, II брачен състав,
съобщава на Ахмад Мохамад Карим, роден на
1.02.1981 г., гражданин на Ливан, сега с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д. № 19352/2019 г.
по описа на Районния съд – Пловдив, II брачен
състав, образувано по искова молба на Костадинка Георгиева Аджалийска за лишаване от
родителски права, както и че следва да се яви
в деловодството на Районния съд – Пловдив,
II брачен състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията є за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, тъй като
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител по делото.
1428
Районният съд – Русе, ХІІ граждански състав,
призовава Горан Джорджевич, с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от искова молба и
доказателствата за отговор по чл. 131 от ГПК
по гр.д. № 4586/2019 г. по описа на Районния
съд – Русе, заведено от Мария Кирчева Иванова,
предявен иск по чл. 143 от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
1471
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Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 1558/2019 г. по описа на съда по предявено на
14.10.2019 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобитото имущество с
правно основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.) с цена на иска 231 557,12 лв.
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество, както следва:
І. От Деян Ангелов Япаджиев на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 200 лв., представляваща
равностойността на придобитите от Деян Ангелов
Япаджиев 100 дружествени дяла от капитала на
„ЕВС Корект“ – ЕООД, ЕИК 200942118;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
равностойността на придобитите от Деян Ангелов
Япаджиев 35 дружествени дяла от капитала на
„Клима бул – България“ – ООД, ЕИК 200109867;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите от Деян Ангелов
Япаджиев 100 дружествени дяла от капитала на
„Самит“ – ЕООД, ЕИК 102974471.
II. От Деян Ангелов Япаджиев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на
„Кристалглас“ – ЕООД, ЕИК 147120324;
– сумата в размер 2300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
регистрационен номер А9964АТ;
– сумата в размер 10 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN BG61TTBB94001527322779 в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Деян
Ангелов Япаджиев;
– сумата в размер 10 400 лв., представляваща
получени средства от трето лице без основание по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG61TTBB94001527322779 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, с титуляр Деян Ангелов
Япаджиев;
– сумата в размер 4 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG87SOMB91301054207401 в „Общинска
банка“ – АД, с титуляр Деян Ангелов Япаджиев;
– сумата в размер 11 880 лв., представляваща получени средства от трето лице без основание по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG87SOMB91301054207401 в „Общинска
банка“ – АД, с титуляр Деян Ангелов Япаджиев;
– сумата в размер 3 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG97UBBS88884000763276 в „ОББ“ –АД, с
титуляр Деян Ангелов Япаджиев;
– сумата в размер 7 лв., представляваща
вноски на каса по свободен депозит в левове с
IBAN BG 05FINV91502015823869 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Деян Ангелов Япаджиев;
– сумата в размер 10 340 лв., представляваща
получени средства от трети лица без основание по свободен депозит в левове с IBAN BG
05FІNV91502015823869 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Деян Ангелов Япаджиев;
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– сумата в размер 182 748,56 лв., представляваща получени средства от трети лица без
основание по спестовна сметка в левове с IBAN
BG42CECB97904044163100 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Деян Ангелов Япаджиев.
III. От Аксиния Деян Япаджиева чрез нейната
майка и законен представител Румяна Радомирова
Димитрова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 3 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 150 лв., представляваща
вноска на каса по спестовен влог в левове №
21406894 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Аксиния Деян Япаджиева;
– сумата в размер 14,56 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по спестовен влог в левове
№ 21406894 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Аксиния Деян Япаджиева.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 15.06.2020 г. от 9 ч. В
двумесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
1505

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Националната
Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици (НАБОО) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 17 от устава на НАБОО свиква редовно
общо отчетно събрание на 15.03.2020 г. в 9,30 ч.
в „Гранд хотел Пловдив“, зала „Париж“, с адрес – Пловдив, ул. Златю Бояджиев № 2, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
НАБОО през 2019 г.; 2. одобрение на годишния
финансов отчет на НАБОО за 2019 г.; 3. приемане
и одобрение на проектобюджета на НАБОО за
2020 г.; 4. изменение на устава на НАБОО; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 10,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1494
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шейни Клуб „Искър“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от
4.02.2020 г. свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 27.03.2020 г. в 18 ч. в София,
ул. Самоков № 3, бл. 3, ет. 10, ап. 47, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС за
дейността на сдружението за 2019 г.; 2. приемане
на годишен финансов отчет на сдружението за
2019 г.; 3. промяна в устава на клуба.
1447
43. – Управителният съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
организацията свиква общо отчетно-изборно събрание – 33 конгрес на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода 2015 – 2020 г.
на 27 – 28.03.2020 г. в 11 ч. (от 9 ч. е регистрацията)
в сградата на организацията Дом на военноинвалидите, София, ул. Христо Белчев № 21, при
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следния дневен ред: 1. изслушване и приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода от 26.09.2015 г. до 27.03.2020 г.;
2. изслушване и приемане на финансовия отчет
и одита за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2019 г.:
2.1. изслушване и приемане на финансовия отчет
за периода 2015 г. – 2019 г.; 2.1.1. изслушване и
приемане на финансовия отчет за периода от
1.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; 2.2. изслушване и приемане на финансовия одит за периода от 1.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.; 2.3. утвърждава бюджета на Съюза
на военноинвалидите и военнопострадалите за
2020 г., приет от управителния съвет, съгласно
чл. 20, т. 7 от устава; 3. изслушване и приемане
на отчета за дейността на контролния съвет на
Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода от 26.09.2015 г. до 27.03.2020 г.; 4.
дебати по т. 1, 2 и 3 и гласуване на решение; 5.
разглеждане и приемане на изменения и допълнения в устава на Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите; 6. разглеждане и приемане
на план-програма за работата на управителния
съвет за периода от 27.03.2020 г. до 28.03.2025 г.;
7. вземане на решение за размера на членския
внос считано от 1.01.2021 г.; 8. разглеждане на
жалби, спорове и нарушения до общото отчетноизборно събрание – 33 конгрес; 9. избор на ново
ръководство: 9.1. избор на председател на УС на
СВВП; 9.2. избор на председател на КС на СВВП;
9.3. избор на членове на УС на СВВП; 9.4. избор
на членове на КС на СВВП; 9.5. избор на резерви
на УС и КС на СВВП; 10. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22,
т. 2 от устава на организацията събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Делегатската квота за участие
в 33-тото отчетно-изборно събрание (конгрес):
1. членска маса до 50 човека, включително за
дружество и секция – 1 делегат; 2. членска маса
до 100 човека, включително дружество – 2 делегати; 3. членска маса до 150 човека, включително
дружество – 3 делегати; 4. членска маса до 200
човека, включително дружество – 4 делегати; 5.
членска маса до 250 човека, включително дружество – 5 делегати; 6. членска маса до 300 човека,
включително дружество – 6 делегати; 7. членска
маса до 350 човека, включително дружество – 7
делегати; 8. членска маса до 400 човека, включително дружество – 8 делегати; 9. членска маса до
450 човека, включително дружество – 9 делегати;
10. членска маса до 500 човека, включително
дружество – 10 делегати; 11. членска маса до 550
човека, включително дружество – 11 делегати;
12. членска маса до 600 човека, включително
дружество – 12 делегати. При превишаване на
определения брой членове, изписани след „до“,
при бройка над 5 се закръгля на по-горната
бройка за делегат. На общото отчетно-изборно
събрание присъстват делегатите, избрани на
квотния принцип за 33-ия конгрес на Съюза на
военноинвалидите и военнопострадалите, те са
106 души делегати, същите се уведомяват писмено
с лична покана.
1516
4. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Венеца“ – Ботевград, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 и 3 от устава
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свиква общо събрание (ОС) на сдружението на
6.04.2020 г. в 18 ч. в заседателната зала в Историческия музей – Ботевград, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на сдружението
за периода 2017 – 2019 г., представен от неговия
секретар и член на УС – Стоян Коцев; актуализиране на съществуващия списък на членовете на
ОС на сдружението; гласуване освобождаването на
настоящи неактивни членове и приемане на нови
в състава на ОС; 2. освобождаване на настоящия
състав на УС на сдружението; разглеждане на
предложения за избор на нов състав на управителния съвет на сдружението; 3. освобождаване
на настоящия състав на контролния съвет (КС)
на сдружението; разглеждане на предложения за
избор на нов състав на КС на сдружението; 4.
разглеждане на предложения за план за действие
за съживяване и развитие дейността на сдружението в посока развитие на местния туризъм; 5.
предложения за промени в устава на сдружението
и гласуването им; 6. предложения за избор на
ново име – смяна на наименованието; 7. други
въпроси за разглеждане. Писмените материали,
свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на членовете на сдружението в Историческия
музей – Ботевград, след 17.02.2020 г.
1458
1. – Изпълнителното бюро на политическа
партия „Море“ с решение от 17.01.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 1, т. 1 от
устава на партията свиква редовен конгрес на ПП
„Море“ на 28.03.2020 г. в 14 ч. в гр. Свети Влас,
община Несебър, конферентна зала „Адмирал“,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
изпълнителното бюро и централната контролна
комисия; 2. избор на председател; 3. избор на
изпълнително бюро; 4. избор на централна контролна комисия; 5. текущи.
1515
4. – Управителят на сдружение „Ново начало“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание
на 30.03.2020 г. в 11 ч. във Варна, ул. Студентска,
бл. 14, вх. Д, ет. 3, ап. 62, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2016 г.; 2. вземане на решение за приемане на
годишния доклад за дейността на сдружението
за 2016 г.; 3. вземане на решение за приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2017 г.; 4. вземане на решение за приемане на
годишния доклад за дейността на сдружението
за 2017 г.; 5. вземане на решение за приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2018 г.; 6. вземане на решение за приемане на
годишния доклад за дейността на сдружението
за 2018 г.; 7. вземане на решение за приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2019 г.; 8. вземане на решение за приемане на
годишния доклад за дейността на сдружението
за 2019 г.; 9. вземане на решение за изменение
на устава на сдружението: § 1. Член 11, ал. 4 се
изменя така: „Поканата се обявява в интернет
сайта на сдружението www.newbeginningadoption.
org най-малко една седмица преди насрочения ден
или чрез покана, публикувана в РЮЛНЦ, воден от
АВ.“; § 2. Член 18 се изменя така: „Сдружението
се управлява от управител, избиран от общото
събрание за срок на мандата от пет години.“; 10.
вземане на решение за възлагане на управителя
на сдружението на действията по обявяване на
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годишните финансови отчети и годишните доклади на сдружението за 2016, 2017, 2018 и 2019 г.
и актуалния устав на сдружението с приетите
изменения; 11. вземане на решение за избор на
Светослав Тодоров Йорданов за управител на
сдружението; 12. вземане на решение за приемане на нови членове на сдружението Венелин
Василев Вандов и Христо Михайлов Христов; 13.
вземане на решение за изключване на съдружниците Мартин Благовестов Конов и Миглена
Стефанова Калескова. Писмените материали за
провеждане на събранието са на разположение на
адреса на сдружението – Варна, ул. Студентска,
бл. 14, вх. Д, ет. 3, ап. 62. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 12 ч., при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
1433
74. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Студентски спортен клуб Икономически университет – Варна“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.03.2020 г.
в 13 ч. във Варна, бул. Княз Борис I № 77, зала 116
на Икономическия университет – Варна, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов
отчет на „Студентски спортен клуб Икономически
университет – Варна“ за 2017 и 2019 г.; 2. приемане
на доклад за дейността на клуба за 2017 и 2019 г.;
3. актуализиране на устава на „Студентски спортен
клуб Икономически университет – Варна“. 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.
1454
1. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „БАКВ – БС“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 8.04.2020 г. в 10 ч. във
Варна, ресторант „Къщата“, ул. 8 ноември № 9,
при следния дневен ред: 1. отчитане дейността
на сдружението за 2015 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2019 г.
и освобождаване от отговорност членовете на
УС; 3. освобождаване с молби на членове на
БАКВ – БС; 4. приемане на нови молби за членове
на БАКВ – БС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място,
при същия дневен ред.
1457
5. – Управителният съвет на Варненската
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно отчетно-изборно събрание (период на
отчитане 2019 г.) на 29.04.2020 г. в 16 ч. в хотел
„Аква Варна“ при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на ВАРХ към 2019 г.; 2. отчет на
дейността на управителния съвет на ВАРХ към
2019 г.; 3. отчет на дейността на контролния
съвет на ВАРХ към 2019 г.; 4. освобождаване
и избор на нов член на управителния съвет на
ВАРХ; 5. разни.
1513
6. – Управителният съвет на сдружение СК
„Локомотив Елеганс“ – гр. Горна Оряховица, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 20.03.2020 г. в 18 ч. в Младежкия
дом в Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров № 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението и ГФО (годишен финансов от-
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чет) за 2019 г.; 2. насоки за развитието на СК
„Локомотив Елеганс“ през 2020 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, след което се
провежда на същото място, при същия дневен ред и
се счита за законно, колкото и членове да се явят.
1415
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Спортен клуб ветерани спортисти „Локомотив
2004“ – гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
13.04.2020 г. в 17 ч. в пресцентъра на Спортна
зала „Никола Петров“ – Горна Оряховица, ул.
Васил Априлов № 26, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2019 г.
и насоки за развитието през 2020 г.; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час, след
което се провежда на същото място, при същия
дневен ред и се счита за законно, колкото и
членове да се явят.
1416
2. – Управителният съвет на сдружение „Надежда и милосърдие – 2006“ – Дупница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
3.04.2020 г. в 17,30 ч. в сградата на старата поликлиника, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на финансов отчет на сдружението; 3. разни.
1456
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортни танци „Яница – Т. А.“ – Нова Загора, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание
на членовете на клуба на 28.03.2020 г. в 10 ч. в
Нова Загора в офиса на клуба на адрес: ул. Преображенска № 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба през 2019 г.; 2. одобряване
на годишния финансов отчет на клуба за 2019 г.;
3. прекратяване мандата на членовете на УС и
освобождаването им от отговорност; 4. избор на
нов УС и председател на УС; 5. промени в устава на
сдружението относно: членство; членски внос; органи на управление – състав и мандат; свикване на
общото събрание. Материалите, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение на адрес:
Нова Загора, ул. Преображенска № 2, считано от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ на
настоящата покана. Пълномощниците на членовете
се легитимират с писмено изрично пълномощно,
съдържащо пълните данни на упълномощителя и
упълномощеното лице. Регистрацията на членовете и техните пълномощници започва в 9,30 ч. на
мястото на провеждане на общото събрание. При
липса на кворум в посочения час на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ управителният съвет насрочва
ново заседание на общото събрание в 11 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред,
като заседанието ще се проведе независимо от
броя на присъстващите членове.
1504
1. – Управителният съвет на „Сдружение Фенклуб Ботев 1912“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.03.2020 г.
в 18 ч. в Пловдив, бул. Източен № 10, Стадион
„Христо Ботев“, Фен зала „Ултрас“, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
управителния съвет на сдружението и освобождаването им от отговорност; 2. избор на нов уп-
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равителен съвет за нов 3-годишен срок. Общото
събрание е редовно, ако присъстват повече от
половината от всички членове на сдружението
съгласно чл. 36, ал. 4 от устава. При липса на
кворум събранието се отлага с един час и се
провежда на същото място и при същия дневен
ред без оглед на кворума съгласно чл. 36, ал. 5
от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ.
1498
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Рилски
спортист“ – Самоков“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 30.03.2020 г. в 17 ч., в конферентната
зала на Арена „Самоков“, Самоков, ул. Искър
№ 4а, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2019 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет и годишния отчет
за дейността на сдружението за 2017 г., 2018 г.
и 2019 г.; 3. приемане на промени в устава на
сдружението; 4. приемане на промени в управителния съвет на сдружението; 5. приемане на
бюджет за 2020 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 18 ч.
1503
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1. – Управителният съвет на Фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредителния акт свиква общо събрание на 26.03.2020 г.
в 13 ч. в Свищов, ул. Ем. Чакъров № 2, в заседателна зала – ректорат, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен доклад за дейността през
2019 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
за 2019 г. и одиторски доклад; 3. освобождаване
на управителния съвет на фондацията и избор
на нов управителен съвет; 4. освобождаване
на председателя на фондацията и избор на нов
председател; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на „Ловно сдружение Морулей 2001“ – с. Дълбоки, област Стара
Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.04.2020 г. в 18 ч., в залата на
Кметство с. Дълбоки, при следния дневен ред: 1.
отчет за ловната дейност и финансовото състояние
на „Ловно сдружение Морулей 2001“ – с. Дълбоки;
2. избор на ново ръководство; 3. промяна в устава
на сдружението; 4. разни.
1495

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2020 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2020 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2020 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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