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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за ус
ловията и реда за предлагане на омбудсман,
представяне, публично оповестяване на до
кументите и изслушване на кандидатите в
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека, както и процедурата за избор от
Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 и чл. 91а, ал. 1 от Конституцията на
Република България във връзка с чл. 8 от
Закона за омбудсмана и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите
и изслушване на кандидатите в Комисията
по вероизповеданията и правата на човека,
както и процедурата за избор от Народното
събрание.
I. Предлагане на омбудсман и представяне
на документите на кандидатите
1. Предложения за омбудсман могат да
правят народни представители, парламентарни
групи и юридически лица с нестопанска цел в
обществена полза. Предложенията се внасят
чрез народни представители или парламентарни групи в писмена форма до Комисията
по вероизповеданията и правата на човека
чрез председателя на Народното събрание в
7-дневен срок от приемането на тези правила.
2. В предложенията се съдържат мотиви,
с които се аргументират високите морални
качества на кандидата и опитът в сферата
на правата на човека. Към предложението
се прилагат:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование;
г) декларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че кандидатът отговаря
на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на
Република България;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека;
е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна

сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия по образец, в
два екземпляра – приложение № 3 към решението.
3. Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3 от
Закона за омбудсмана се установяват служебно
от администрацията на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените
към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание не покъсно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се
извършва при спазване на Закона за защита
на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни
преди изслушването на кандидатите може да
представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за предложените кандидати, включващи и въпроси,
които да им бъдат поставени.
3. Средствата за масовa информация може
да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към
кандидатите, които да им бъдат поставени.
4. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вероизповеданията
и правата на човека, или по електронен път
на e-mail: kvpch@parliament.bg.
6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание
при спазване на Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
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народна армия се прави от председателя на
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на допуснатите кандидати
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по вероизповеданията и
правата на човека проверява представените
документи и дали кандидатите отговарят на
изискванията за заемане на длъжността.
2. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека, което се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбу чен ред
на собствените имена на кандидатите – до
5 минути. Представянето включва и данни
за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа
за кандидата.
4. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си био
графия и да представи концепцията си за
работа като омбудсман в изложение – до
7 минути на кандидат.
5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в
резюме постъпилите становища и въпроси по
раздел ІІ, т. 2 и 3 – до 2 минути всяко.
6. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите по
азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до 2 минути на народен представител.
7. Отговор на кандидата на поставените
въпроси по т. 5 и 6 – в изложение до 7 минути.
8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
9. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93,
ал. 4 от Правилника за организаци ята и
дейността на Народното събрание доклад от
изслушването, в който са представени кандидатите, и го внася в Народното събрание. Ако
са изслушани няколко кандидати, Комисията
по вероизповеданията и правата на човека
прилага към доклада списък на кандидатите,
участвали в изслушването, подреден по азбучен
ред на собствените им имена. Към доклада
се прилага и проект на решение за избор на
всеки кандидат за омбудсман.
10. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение
на другите кандидати.
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V. Избор на омбудсман от Народното съб
рание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по вероизповеданията и правата
на човека в резюме.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по реда на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за омбудсман, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“. В случай
че двама или повече кандидати са получили
равен брой гласове, се провежда повторно
гласуване между тях.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
9. Когато кандидат се откаже от участие
в избора преди гласуване на кандидатурата
му от Народното събрание и той е единствен
кандидат за длъжността, Народното събрание
приема решение за откриване на нова процедура за избор.
VІ. Задължение за деклариране на несъв
местимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
на декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният омбудсман подава декларация за несъвместимост по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 14
от Закона за омбудсмана по образец съгласно
приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 омбудсманът
подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от
Закона за противодействие на корупцията и
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за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5
към решението.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 4 март 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решението
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия.
Дата: ……………… г.

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .....................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № ………………………, изд. на ........................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за омбудсман и личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избора.
Дата: ……………… г.

Декларатор: ..………..……….
Приложение № 2
към Решението

Декларатор: ..………..……….
Приложение № 4
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с
чл. 14 от Закона за омбудсмана
Долуподписаният/ата .....................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № ………………………, изд. на ........................
от МВР ............................................................. ,

Д Е К Л А РА Ц И Я

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Долуподписаният/ата .....................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № ………………………, изд. на ........................
от МВР ............................................................. ,

не са налице основанията за несъвместимост
по чл. 14 от Закона за омбудсмана.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
отговарям на условията по чл. 65, ал. 1 от
Конституцията на Република България:
1. навършил/а съм 21 години;
2. нямам друго гражданство освен българско;
3. не съм поставен/а под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от
свобода.
Известно ми е, че за невярно деклариране
нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ……………… г.

Декларатор: ..………..……….
Приложение № 3
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Долуподписаният/ата .....................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № ………………………, изд. на ........................
от МВР ............................................................. ,

Дата: ……………… г.

Декларатор: ..………..……….
Приложение № 5
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата .....................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № ………………………, изд. на ........................
от МВР ............................................................. ,
в качеството ми на омбудсман
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата …../…../……..г. е настъпила промяна
в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното
обстоятелство ……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........
Дата: ……………… г.
2209

Декларатор: ..………..……….

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ

по повод 150 години от създаването на Бъл
гарската екзархия
Всяка модерна нация и държава има върхови изяви, които не само будят гордост и
подкрепа сред съвременниците на събитието,
но оставят трайни следи на възхищение и признателност сред бъдните поколения. Подобно
събитие, което се откроява и бележи важен
етап от обществено-политическото и духовно
развитие на българския народ, е учредяването на Българската екзархия. Създадена по
силата на султански ферман на 27 февруари
1870 г. и оповестена броени часове по-късно
сред българите в Османската империя, тя
узаконява връх в борбите на българското
църковно-просветно движение и устремленията на духовните му водители, заели се с
нелеката задача да възстановят Българската
православна църква.
От деня на подписването на фермана Екзархията се превръща в единствената легитимна
институция, която представлява българския
народ пред османското правителство и пред
външния свят до създаването на българска
държава през 1878 г. В първоначалния є обхват, посочен в чл. 10 от учредителния ферман,
редом с други български епархии, в нейния
диоцез влизат Нишка, Пиротска и Велешка
епархия. Територията на екзархията ясно
очертава земите на българската народност.
Малко по-късно, по свое волеизлияние, към
Екзархията се присъединяват и българите от
три епархии – Скопска, Охридска и Битолска.
Народното допитване показва, че повече от
2/3 от населението в тези земи категорично
желае български учители и свещеници, въп
реки че името България все още отсъства от
картата на Европа.
Устремът на българските духовни водачи
не е спрян и след решението на Вселенската
патриаршия да обяви Българската православна
църква за схизматична през 1872 г. Съображенията са политически, но са представени
пред „външния свят“ като канонически и се
отстояват дълголетно.
След появата на бленуваното от векове
свободно Отечество, Екзархията още по-настойчиво подкрепя желанието на българите,
останали извън пределите на Княжеството за
духовно обединение. Екзархийските духовни и
просветни центрове се превръщат в ковачница
на „строители“ на българската държава – интелектуалци, държавници, политици, преподаватели, общественици, военни дейци, и не
на последно място – смели революционери.
Учителите в Солун, Сяр, Битоля, Крушево,
Прилеп, Ресен, Скопие, Струга, Охрид, Щип,
Лозенград, Одрин и другаде, самите те преки
участници в българското националноосвободително движение, обучават хиляди деца не само
на четмо и писмо, но и на беззаветна преданост
и отдаденост към род и родина, език и вяра.
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Ние, народните представители от 44-то
Народно събрание, имайки предвид огромната
роля и място на Екзархията в историята на
българския народ, сме убедени, че 150-годишният юбилей заслужава особено внимание,
защото раждането и развитието на тази свята
духовна институция възстанови мястото на
България не само като национално църковнопросветно и културно огнище на Балканите,
но и като неотменим европейски цивилизационен фактор.
Декларацията е приета от 44-то Народно
събрание на 28 февруари 2020 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2142

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 46
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 5 и чл. 466 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас,
на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 27 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2157

УКАЗ № 47
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 11,
ал. 1 от Закона за Националната служба за
охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Милен Анчев Русев на длъжността заместник-началник на
Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 27 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2158
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УКАЗ № 48
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу
цията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 262, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Веселин
Стоянов Стоев – административен ръководител – военно-апелативен прокурор на Военноапелативна прокуратура, от военна служба,
считано от 2 март 2020 г.
Изпълнението на указа възлагам на главния
прокурор на Република България.
Издаден в София на 28 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов

2159

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за допълнение на Наредбата за условия
та, правилата и реда за регулиране и ре
гис триране на цените на лек арс твените
прод у кти, приета с Постановление № 97
на Министерския съвет от 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66, 92
и 107 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3 и 14
от 2016 г.; Решение № 13049 на Върховния
административен съд от 2015 г. – бр. 32 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 62 и 74 от 2016 г.,
бр. 2, 8 и 102 от 2017 г., бр. 94 от 2018 г. и
бр. 26, 58 и 62 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Притежателите на разрешения
за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение
на регистрираните цени на лекарствените
продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически
отчетената инфлация за периода на действие
от последната регистрирана цена.“
Преходна разпоредба
§ 2. За поч нат и т е и недовършен и к ъм
влизането в сила на това постановление

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

процедури за увеличение на регистрираните
цени на лекарствените продукти, отпускани
без лекарско предписание, се довършват при
условията на § 1.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1
от Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2020 г. за непредвидени
и/и ли неотлож ни разходи за предотвра
т я в а не , ов л а д я в а не и п р е одо л я в а не н а
последиците от бедствия по бюджета на
Министерството на земеделието, храните
и горите за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 10 440 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2020 г. за доставка на противоградови ракети за провеждане на активния сезон
по противоградова защита през 2020 г. и за
извънгаранционно поддържане на специализираното оборудване на Изпълнителна агенция
„Борба с градушките“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2020 г. в частта за пред
отвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Растениевъдство“, по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г. в размер до 25 000 000 лв.
за изграждане и оборудване на физкултурни
салони в българските училища съгласно списък, утвърден от министъра на образованието
и науката.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти“, бюджетна
програма „Спортни обекти и съоръжения“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер за
други целеви разходи за 2020 г. в общ размер
40 млн. лв., разпределени, както следва:
1. по бюд жета на Общ ина П ловдив –
37 млн. лв. за ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура
в град Пловдив;
2 . по бюд же т а н а О бщ и н а Шу мен –
3 млн. лв. за ремонт и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Шумен.
Чл. 2. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на съдебната власт за 2020 г. в размер
5 млн. лв. за Прокуратурата на Република
България – за обезпечаване изпълнението на
функцията на Бюрото по защита при главния
прокурор по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 4. Със сумата 3 млн. лв. да се увеличат показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. Висшият съдебен съвет да извърши
произтичащите от чл. 2 промени по бюджета
на съдебната власт за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по
централния бюджет за 2020 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. В Постановление № 348 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
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допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
(ДВ, бр. 101 от 2019 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят
следните изменения:
1. Точка 51 се изменя така:
„51. по бюджета на Община Пещера –
1 215 907 лв. за „Изграждане на канализация
по ул. „Георги Кьосеиванов“, реконструкц и я на водоп ровод по ул. „Трет и мар т“
от о.т. 191д до о.т. 404, реконструкция на
водопровод по ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313
до о.т. 338 и по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до
о.т. 312, изграждане на канализация по ул.
„Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 319, рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 359 до
о.т. 366 и ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 298б
до о.т. 366, гр. Пещера“;“.
2. Точка 104 се изменя така:
„104. по бюджета на Община Гълъбово –
400 000 лв. за „Реконструкция на: ул. „Резовска“, ул. „Железни врата“ и участък от ул. „8-ми
март“ от о.т. 410 до о.т. 577, в гр. Гълъбово,
община Гълъбово“;“.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на Висшия съдебен съвет и на
кметовете на община Пловдив и на община
Шумен.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
27 февруари 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 2 МАРТ 2020 Г.

за изменение на Постановление № 343 на
Министерския съвет от 2011 г. за определяне
размера на частта от продажната цена на
дървесината и недървесните горски продукти
по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите (обн., ДВ,
бр. 102 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2014 г.,
бр. 31 от 2015 г. и бр. 78 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 6 числото „13“ се
заменя с „8“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2179
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 4 МАРТ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови ко
рекции, и процентните показатели за опре
деляне размера на финансовите корекции по
реда на Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестицион
ни фондове, приета с Постановление № 57
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2017 г.
и бр. 67 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Нередностите, съставляващи нарушения при възлагането на обществени поръчки
до влизането в сила на Закона за обществените
поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от
2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102
и 105 от 2018 г. и бр. 17 и 83 от 2019 г.,) и
съгласно § 18, 19 и 23 от неговите преходни
и заключителни разпоредби, както и приложимите процентни показатели на финансови
корекции за тези нередности са посочени в
приложение № 1а.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 5, ал. 3 след думите „приложения
№ 1“ се поставя запетая и се добавя „1а“.
§ 3. В чл. 7 след думите „приложение № 1“
се добавя „съответно приложение № 1а“.
§ 4. В § 1 т. 3 от допълнителната разпоредба
се изменя така:
„3. Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд
„Вътрешна сигурност“.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В заглавието на колона 3 думите „за
поръчки по чл. 20, ал. 1 от ЗОП“ се заличават.
2. Колона 4 „Показател на корекцията (в %)
за поръчки по чл. 20, ал. 2 и 3 от ЗОП и за
процедура за избор на изпълнител по чл. 50
от ЗУСЕСИФ“ се заличава.
§ 6. Създава се приложение № 1а към
чл. 2, ал. 2:
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„Приложение № 1а
към чл. 2, ал. 2
ВИДОВЕ НЕРЕДНОСТИ И СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОЦЕНТНИ ПОК АЗАТЕЛИ
ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ
Раздел I
№ по ред

Обявление и документация за обществена поръчка/възлагане чрез публична покана
Вид нередност

Описание на нередността
и примери

Показател на корекцията
(в %)

1.

Липса на публикуване Обявлението не е публикувано 100 на сто;
на обявление за об- в съответствие с приложимите
ществена поръчка
правила.
25 на сто, в случай че публикуването
на обявление за поръчка се изисква
от приложимите нормативни актове
и не е било публикувано в „Официалния вестник“ („ОВ“) на ЕС,
но е публикувано по начин, който
гарантира достъп на предприятие,
намиращо се в друга държава членка,
до подходяща информация относно
обществената поръчка, преди тя да
бъде възложена, така че то да може
да представи оферта или да изрази
интерес за участие в поръчката;
това означава, че обявлението за
поръчката или е било публикувано
на национално ниво (в съответствие
с националното законодателство),
или основните стандарти за публикуване на обявление за поръчка са
били спазени, като тези стандарти
са определени в раздел 2.1 от тълкувателно съобщение на Комисията
№ 2006/C 179/02.

2.

Не з а к о н о с ъ о б р а з н о
разделяне на поръчките за строителство/
услуги/доставки

3.

Поръчка за строителство или
за доставки на стоки и/или
услуги се разделя, в резултат
на което излиза извън обхвата
на приложимите нормативни
актове, т.е. избягва се публикуването в РОП/„ОВ“ на ЕС
за целия набор от строителни
дейности, услуги или доставки – предмет на обществена
поръчка.

Неспазване на сроко- Сроковете за получаване на
вете за получаване на офертите са по-кратки от сроофертите
ковете, посочени в приложимите нормативни актове.

100 на сто;
25 на сто, в случай че публикуването
на обявление за поръчка се изисква
от приложимите нормативни актове
и не е публикувано в ОВ на ЕС,
но е публикувано по начин, който
гарантира достъп на предприятие,
намиращо се в друга държава членка,
до подходяща информация относно
обществената поръчка, преди тя да
бъде възложена, така че то да може
да представи оферта или да изрази
интерес за участие в поръчката;
това означава, че обявлението за
поръчката или е било публикувано
на национално ниво (в съответствие
с националното законодателство),
или основните стандарти за публикуване на обявление за поръчка
са били спазени; за повече детайли
относно тези стандарти (виж раздел
2.1 от тълкувателно съобщение на
Комисията № 2006/C 179/02).
25 на сто, в случай че съкращаването
на сроковете е по-голямо или равно
на 50 на сто;
10 на сто, в случай че съкращаването
на сроковете е по-голямо или равно
на 30 на сто;
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5 на сто в случай на каквото и да
е друго съкращаване на сроковете
(този процент на корекцията може
да бъде намален от 5 на 2 на сто,
когато се счита, че характерът и
тежестта на нарушението не оправдават корекция от 5 на сто).

4.

Недостатъчен срок за
потенциалните участ н и ц и/к а н д и дат и за
достъп до документацията за обществена
поръчка/ за публичен
достъп до публичната
покана

Срокът за потенциалните участници/кандидати за достъп
до документация за участие
е прекалено кратък и това
ограничава необосновано конкуренцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Корекции се
прилагат за всеки конкретен
случай, като при определяне
на стойността на корекцият а
се вземат предвид евентуални
смекчаващи фактори, свързани
със спецификата и сложността
на поръчката, по-специално
възможната административна
тежест или затруднения в осигуряването на документацията.

25 на сто, в случай че срокът, който
потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до
публичната покана и информацията
към нея е по-кратък от 50 на сто
от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите
разпоредби);
10 на сто, в случай че срокът, който
потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до
публичната покана и информацията
към нея е по-кратък от 60 на сто
от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите
разпоредби);
5 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати
имат за достъп до документацията,
или срокът за публичен достъп до
публичната покана и информацията
към нея е по-малък от 80 на сто от
срока за получаване на офертите
(в съответствие с прилож имите
разпоредби).

5.

Липса на публикация
за:
а) удължаване на срока за получаване на
офертите в процедурата, или
б) удължаване на срока
за получаване на заявления за участие

Срокът за получаване на офертите е удължен, без това да
бъде публикувано съгласно
съответните правила (т.е. публикуване в РОП/„ОВ“ на ЕС,
а ко общес т вената поръч ка
подлежи на публикуване).

10 на сто;

Не за конос ъ обра зен
избор на по-облекчен
ред за възлагане на
обществена поръчка

Възложителят възлага обществена поръчка по по-облекчен
ред, без да са налице нормативно установените предпоставки
за това.

25 на сто;

Недостатъчна обосновка за липса на публикуване на обявление
за обществена поръчка
при възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността

Въ з лож и т ел я т въ з ла га об ществена поръчка в областта
на отбраната и сигурността,
без да публикува обявление
за обществената поръчка, но
обстоятелствата не обосновават използването на такава
процедура.

100 на сто;

Липса на определяне
в обявлението за обществена поръчка на:
а) критериите за подбор, и/или
б) к ри тери я за възлагане

В обявлението за обществена
поръчка не са посочени достатъчно подробно критериите за
подбор и/или нито в обявлението за обществена поръчка,
нито в документацията е посочен критерият за възлагане.

25 на сто;

6.

7.

8.

Корекцията може да бъде намалена
на 5 на сто в зависимост от тежестта
на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на25 на сто, на 10 на сто или на 5
на сто – в зависимост от тежестта
на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто, ако
критериите за подбор/критерият за
възлагане са посочени в обявлението или в документацията, но не
са посочени достатъчно подробно.
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Случаи, в които потенциалните участници/кандидати са
възпрепятствани от участие
поради неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в
обявлението за поръчка или в
документацията. Нередност е
налице, когато минималните
изисквания за възможностите
на участника или на кандидата
за определена поръчка не са
свързани със и/или не са пропорционални на предмета на
поръчката, като по този начин
не се гарантира равен достъп
на участниците в процедурата
или се ограничава конкуренцията за участие в обществената
поръчка, например:
а) задължение за наличие на
стопанска дейност или представителство в страната или
в региона;
б)участниците/кандидатите да
притежават опит в страната
или в региона.

25 на сто;

Д и с к р и м и н а ц и о н н и Поставяне на характеристики,
технически специфи- които са прекалено специкации
фични и по този начин не
предоставят равен достъп на
участниците/кандидатите за
участие или това води до необосновано ограничаване на
конкуренцията за участие в
обществената поръчка.

25 на сто;

Недостатъчно подроб- Описанието в обявлението и/
но определяне на пред- или в документацията е немета на договора
достатъчно за потенциалните
участници/кандидати да определят предмета на договора.

10 на сто;

Неправомерни критерии за подбор и/или
критерии за възлагане,
посочени в обявлението за поръчката или
в документацията за
участие, включително
критериите за подбор
не с а св ър з а н и с ъ с
и/или не са пропорционални на предмета
на поръчката.

Раздел II
12.

ВЕСТНИК

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена на 5 на сто – в зависимост от
тежестта на нарушението;
В случай че изпълнените строителни
дейности не са обявени предварително, съответната сума подлежи
на корекция от 100 на сто.

Оценяване на предложения
Изменение на критериите за подбор след
отваряне на офертите,
което води до незаконосъобразно допускане
на участници/кандидати в процедурата

Критериите за подбор са изменени по време на етапа на
подбора, което води до допускане на участници/кандидати,
които не би трябвало да бъдат
допуснати при спазване на
обявените критерии за подбор.

25 на сто;

Изменение на критериите за подбор след
отваряне на офертите,
което води до незаконосъобразно отстраняване на участници/
кандидати

Критериите за подбор са изменени по време на етапа на подбор, което води до отстраняване на участници/кандидати,
които не би трябвало да бъдат
отстранени при спазване на
обявените критерии за подбор.

25 на сто;

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
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Оценяване на участниците/ кандидатите при
използване на незаконосъобразни критерии
за подбор или показатели за оценка

По време на оценяването на
участниците/кандидатите критериите за подбор са използвани като показатели за оценка
или показателите за оценка
(или съответните подпоказатели, или относителната им
тежест), посочени в обявлението или в документацията, не
са били приложени, в резултат
на което се прилагат незаконосъобразни критерии за подбор
и показатели за оценка.
При мер: под пок а з ат е л и т е,
използвани за възлагане на
договора, не са свързани с показателите за оценка, посочени
в обявлението за поръчката
или в документацията.

25 на сто;

Липса на прозрачност
и/или на равно третиране по време на
оценяването

Одитната пътека, отнасяща се
конкретно до оценките, поставени на всяка оферта, е неясна/
неоправдана/непрозрачна или
несъществуваща и/или протоколът/докладът за оценка не
съществува или не съдържа
всички елементи, изискв ани
от съответните разпоредби.

25 на сто;

Изменение на оферта/ Възложителят разрешава на
заявление за участие по участник/кандидат да измени
време на оценяването офертата/заявлението си по
време на оценяването на офертите.

25 на сто;

Преговаряне по време В рамките на открита или ограна процедурата за въз- ничена процедура възложителагане на поръчка
лят преговаря с участниците/
кандидатите по време на етапа
на оценяване, което води до
значително изменение на първоначалните условия, посочени
в обявлението за поръчката
или в документацията.

25 на сто;

Провеждане на процедури на договаряне без
предварително обявление при съществена
промяна в първоначално обявените условия,
посочени в обявлението за обществена поръчка.

25 на сто;

При процедури на договаряне
без предварително обявление
първоначално обявените условия за договор са съществено
променени, което е основание
за обявяване на нова процедура.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

Корекцията може да бъде намалена
на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.

19.

Отстраняване на офер- Офертите на участниците/канти с необичайно ниска дидатите са с необичайно ницена
ски цени по отношение на стоките, строителните дейности
или услугите, но възложителят,
преди да отхвърли тези оферти,
не изисква подробна писмена
обосновка за начина на образуване на цената.

25 на сто

20.

Конфликт на интереси Ус та новен о т ком пе т ен т ен
съдебен или административен
орган конфликт на интереси
на бенефициента или на възложителя.

100 на сто
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Изпълнение на сключения договор

21.

Съществено изменение на елементите на
договора, посочени в
обявлението за поръчката или в документацията за участие, или
в публичната покана и
информацията към нея.
Ограничена степен на
гъвкавост може да се
приложи спрямо измененията на договора
след възлагането дори
когато такава възможност не е предвидена
по ясен начин в обявлението или в докумен т а ц и я т а. Ког ат о
т а к а в а в ъ з м ож н о с т
не е предвидена в документацията, измененията на договора
могат да бъдат приети,
ако не са съществени.
Изменението се счита
за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5
от ЗОП.

Съществените елементи на
в ъ з л а г а не т о на пор ъч к ат а
включват, но не се огранича ват ед и нс т вено до цена,
естество на дейностите, период
на приключване, условия на
плащане и използвани материали. Необходимо е за всеки
конкретен случай да се прави
анализ кои са съществените
елементи.

25 на сто от стойността на договора
плюс допълнителната стойност по
договора, която е резултат от значителното изменение на елементите му.

22.

Намаляване обхвата на Договорът е възложен в съдоговора
ответствие с прилож имите
нормативни актове, но впоследствие обемът му е намален.

Стойността на намалението в обхвата плюс 25 на сто от стойността на
окончателния обем (само в случай
на значително намаляване обема
на договора).

23.

Възлагане на допълнителни договори за
обществени поръчки
в нарушение на чл. 116
о т ЗОП (а ко въ з лагането представл ява
с ъщес т вено изменен ие на п ървонача лните условия на договора). Ограничена
степен на г ъвкавост
може да се приложи
спрямо изменени ята
на договора след възлагането дори когато
такава възможност не
е предвидена по ясен
начин в обявлението
или в документацията.
Когато такава възможност не е предвидена
в документацията, измененията на договора
могат да бъдат приети,
ако не са съществени.
Изменението се счита
за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5
от ЗОП.

100 на сто от стойността на допълнителните договори.
Когато сумата на всички допълнителни договори (в писмен или в устен вид), възложени при неспазване
на разпоредбите на приложимите
нормативни актове, не надвишава
праговете на директивите и 50 на
сто от стойността на първоначалния
договор, корекцията може да бъде
намалена на 25 на сто.

Основният договор е възложен
в съответствие с приложимите
разпоредби, но е последван от
един или повече допълнителни договори (в писмен или
в устен вид), възложени при
неспазване на разпоредбите
на приложимите нормативни
актове.
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Допълнителни строи т е л н и р аб о т и и л и
услуги, надвишаващи
лимита, определен в
съот вет ни те разпоредби

ВЕСТНИК
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Основният договор е възложен 100 на сто от стойността, надвив съответствие с разпоредбите шаваща 50 на сто от стойността на
на приложимите нормативни първоначалния договор.
а к т ове, но е последван о т
един или повече допълнителни
договори, надвишаващи стойността на основния договор с
повече от 50 на сто.

“
§ 7. Думите „Приложение № 2 към чл. 2,
ал. 2“ се заменят с „Приложение № 2 към
чл. 2, ал. 3“.
Преходна разпоредба
§ 8. Започнатите до влизането в сила на
това постановление производства по определ яне на финансови корек ции, касаещи
поръчки по чл. 20, ал. 2 и 3 от Закона за
обществените поръчки и процедури за избор
на изпълнител по чл. 50 от ЗУСЕСИФ и по
реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда
за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г.,
бр. 52 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 107
от 2018 г.), се довършват при досегашните
показатели на корекцията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2207

РЕШЕНИЕ № 127
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за промени на Списъка на републиканските
пътища, за които се събира такса за ползване
на пътната инфраструктура – винетна такса
На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за
пътищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложение № 2 към т. 2 от Решение
№ 959 на Министерския съвет от 2018 г. за
утвърждаване на Списък на републиканските
пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса
за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение,
за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от
Закона за пътищата за ползване на отделно
съоръжение по републиканските пътища (ДВ,
бр. 3 от 2019 г.), се правят следните изменения:
а) в раздел III „Пътища втори клас“, ред
„18 Околовръстен път София“ се заличава;
б) в раздел IV „Пътища трети клас“, ред
„189 Ок.п. София – Банкя“ се заличава;
в) раздел „Забележка“ се изменя така:
„Забележка. Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за
участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно
обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за
обходните и околовръстните пътища, попадащи
в границите на населените места, както и за
следните участъци от републиканските пътища,
попадащи на територията на:

1. Столична община:
№ по
ред

Номер на път и наименование

Наименование на участъка
от републ иканския път

Километрично
положение

Област

1.

А- 6 „Евр оп а“ Г ра н и ц а С ър от км 49+500 до км
Северна скоростна тангента
бия – София
65+900

Сф

2.

Път I-1 Г р а н и ц а Р у м ъ н и я –
о.п. Видин – Димово – Ружинц и – Б е л о т и н ц и – о. п . Мо н т а на – о.п. Вра ца – Ме зд ра –
Б о т евг р а д – Го рн и Б ог р ов –
ок.п. Софи я – Даскалово –
о.п. Д у п н и ц а – о.п. Б л а г о ев г р а д – о.п. С и м и т л и – К р е с 
на – Кулата – граница Гърция

Сф

Кръстовище с път SOF2050 –
от км 232+660 до км
Яна – Горни Богров – Долни
246+635
Богр ов – ок.п. София

гр. София – Владая

от км 276+162 до км
281+061
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ВЕСТНИК
Километрично
положение

Област

3.

Път I-8 Гра н и ца С ърби я –
К а ло т и на – Дра г ома н – ок.п.
София – о.п. Ихтиман – Косте
нец – Б е лов о – П а з ард ж и к – Божурище – ок.п. София
Пловдив – Поповица – о.п. Хас
ково – Харманли – Любимец –
Свиленград – Капитан Андреево

от км 46+432 до км
48+674

Сф

4.

Път II-16 (Мездра – Ботевград) –
Ребърково – Елисейна – Своге – Нови Искър – ок.п. София
ок.п. София

от км 81+200 до км
81+940

Сф

5.

Път II-81 Ок.п. София – Петрохан – о.п. Берковица – Благо- ок.п. София – с. Волуяк
во – о.п. Монтана – Лом

от км 0+000 до км
1+850

Сф

6.

от км 66+884 до км
Път II-82 Костенец – Радуил – Долни Пасарел – Кокаляне 80+271
Боровец – Самоков – Панчареот км 83+990 до км
во – ок.п. София
Панчарево – ок.п. София
86+100

Сф

7.

Път III-181 Ок.п. София – Бис
ок.п. Софи я – Бист рица –
т рица – Железница – Коваот км 0+000 до км
Ж е л е з н и ц а – р а з к ло н з а
чевц и – Поповяне – (А лино –
15+187
с. Плана
Долн а Диканя)

Сф

8.

от км 0+000 до км
Път I-8 – Банкя
5+000
Път III-802 (Калотина – ок.п.
Софи я) – Банк я – Дивотино –
Банк я, к в. Ми хайлово до от км 13+097 до км
Перник
кръстовище с път SOF3004 13+954

Сф

9.

П ъ т I I I -1 8 01 о к . п . С о ф и я –
к в. Су ходол – Ма ло Бу чино – ок.п. София – кв. Суходол – от км 0+000 до км
Големо Бу чино – Перник (кв. Мало Бучино
5+908
Мошино)

Сф

Номер на път и наименование

Наименование на участъка
от републ иканския път

С Т Р. 1 5

2. Община Варна
№ по
ред

Номер на път и наименование

Наименование на участъка
от републ иканския път

Километрично
положение

Област

1.

А-2 „Хемус“ София – Ботевг рад –
п.в. Летище – гр. Варн а
Шумен – Девня – Варна

от км 422+686 до км
425+500

Вн

2.

I-2 Граница Румъния – Русе – Кръстовище с местен път
от км 192+741 до км
Ц ар К а лоя н – о.п. Ра зг ра д – 32278.44.315 – кръстовище с
197+210
о.п. Шумен – Девня – Варн а
път VAR1080 – гр. Варна

Вн

3.

I-9 Граница Румъния – Дуран
кулак – Шабл а – о.п. Kаварна –
Ба лчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – Св. св. Константин и Елена – Варна – Старо
Оряхово – Обзор – о.п. Слънчев
бряг – Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – граница Турция

Вн

Зона за обратен завой на
път I-9 – к.к. Златни пясъ- от км 86+175 до км
ци – к.к. Св. св. Константин 100+137
и Елена – гр. Варна
кв. Аспарухово – разклон за от км 116+188 до км
местността Кантара
119+210

4.

III-902 Оброч и ще – К и чево – Разк лон за СО „Добрева от км 19+929 до км
(„Свети Константин“ – Варна) чешма“ – Варна
23+000

Вн

5.

I I I - 2 0 0 8 ( Д е в н я – В а р н а) –
к в. По в е л я н о в о – Е з е р о в о – с. Казашко – гр. Варна
Варна

от км 18+863 до км
22+956

Вн

6.

III-9004 Варна – Белослав – Разг р. Варна – с. Конс та н т и- от км 0+688 до км
делна – Па дина – Ж и т ница –
ново
9+834
(Провадия – Дългопол)

Вн

С Т Р.
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В текста са използвани следните съкращения: ок.п. – околовръстен път; о.п. – обходен
път; п.к. – пътно кръстовище; п.в. – пътен
възел; ГПП – Граничен полицейски пост;
Бл – област Благоевград; Бс – област Бургас;
Вн – област Варна; ВТ – област Велико Търново; Вд – област Видин; Вр – област Враца;
Гб – област Габрово; Дб – област Добрич;
Кн – област Кюстендил; Кж – област Кърджали; Лч – област Ловеч; Мн – област Монтана;
Пз – област Пазарджик; Пк – област Перник;
П л – облас т П левен; П д – облас т П ловдив; Рз – област Разград; Рс – област Русе;
Сс – област Силистра; Сл – област Сливен;
См – област Смолян; СО – Софийска област;
Сф – област София; СЗ – област Стара Загора;
Тщ – област Търговище; Хс – област Хасково;
Ш – област Шумен; Яб – област Ямбол.“
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2127

РЕШЕНИЕ № 138
ОТ 2 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Сарафово“, община Бургас, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 702 на Министерския
съвет от 2019 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас (ДВ,
бр. 94 от 2019 г.), проведена на 21 януари 2020 г.
открита процедура, протокол за резултатите
от проведената процедура на комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия, назначена
със Заповед № Р-157 от 11 декември 2019 г.
на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морск и пла ж „Сарафово“, община
Бургас, област Бургас, и за концесионер на
морския плаж – „М и П Мениджмънт“ –
ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102904978.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), и съгласно предложения от „М и П
Мениджмънт“ – ЕООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера
на концесионното възнаграждение (роялти)
3,90 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции
за организация на целогодишно санитарнохигиенно поддържане и за подобряване на
облика на морския плаж в размер 527 765 лв.
с ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„М и П Мениджмънт“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 702 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената
от „М и П Мениджмънт“ – ЕООД, оферта
за участие в процедурата за възлагане на
концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на
глава шеста на Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2180

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и прилагане
на механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (обн., ДВ,
бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 40
от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62
от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г.,
бр. 95 от 2018 г., бр. 17 и 47 от 2019 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите
„прилагане на механизми, гарантиращи“ се
заменят с „възстановяване на превишените
средства при прилагане на механизъм, гарантиращ“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 11 думите „след отчитане“ се заменят с „въз основа“, а накрая се поставя
запетая и се добавя „както и възстановяване
от притежателите на разрешения за употреба
или техни упълномощени представители на
НЗОК на заплатените средства при липса на
резултат;“.
2. Създава се т. 12:
„12. условията и редът за възстановяване
от притежателите на разрешенията за употреба или техни упълномощени представители
на превишените средства при прилагане на
механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.“
§ 3. В чл. 3, ал. 2, т. 2 след думата „предписани“ се поставя запетая и думите „и получени“ се заменят с „отпуснати и приложени“.
§ 4. В чл. 8а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „след отчитане“ се заменят с „въз основа“.
2. В ал. 2 след думата „заплащане“ думите
„след отчитане“ се заменят с „въз основа“, а
накрая думите „след отчитане на съответния
резултат в срок, определен в договора“ се
заличават.
3. В ал. 3 думите „оценка на ефективността
на“ се заменят с „проследяване на ефекта от“.
4. В ал. 4 след думата „страна“ се добавя
„я обработва във вид, подходящ за анализ, и
на всеки шест месеца“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Комисията за извършване на експертизи по чл. 78, т. 2 ЗЗО в централното
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управление на НЗОК извършва анализ на
получената информация по ал. 4 за целите на
ефективното и целесъобразно разходване на
публични средства и съгласно показателите,
уговорени в договора по ал. 2. В анализа се
посочва броят на пациентите, при които е
налице липса на резултат от терапията със
съответния лекарствен продукт през периода,
за който се отнася информацията, съгласно
показателите, уговорени в договора по ал. 2.“
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Въз основа на анализа по ал. 5 НЗОК
изготвя и предоставя на притежателя на
разрешението за употреба на лекарствения
продукт или негов упълномощен представител
справка за заплатените от НЗОК средства за
лекарствения продукт през относимия период
за пациентите, при които е налице липса на
резултат от терапията, която съдържа:
1. данни за броя пациенти, при които е
установена липса на резултат от лечението
съгласно показателите, уговорени в договорите по ал. 2;
2. периода, за който е установено, че е била
налице липса на резултат, и съответния брой
опаковки от лекарствения продукт, заплатени от НЗОК за периода, за който се отнася
справката.“
7. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) По искане на притежателя на разрешението за употреба НЗОК предоставя
анонимизирани данни относно показателите,
въз основа на които е установена липсата на
резултат от лечението за всеки от съответните
пациенти, данни относно лечебното заведение,
в което е проследен ефектът от терапията,
които не съдържат данни, чрез които може
да бъде идентифициран конкретен пациент.
(8) В 7-дневен срок от получаване на справката по ал. 6 притежателят на разрешението
за употреба на лекарствения продукт или
негов упълномощен представител има право
на писмено възражение, което НЗОК разглежда в срок до 2 дни и уведомява писмено
притежателя на разрешението за употреба
или неговия упълномощен представител за
своето решение.
(9) Когато не е постъпило възражение в срока по ал. 8 или когато постъпилото възражение
е отхвърлено изцяло или частично, НЗОК и
притежателят на разрешението за употреба или
негов упълномощен представител подписват
протокол по образец съгласно приложение
№ 2. В 10-дневен срок от подписването на
протокола притежателят на разрешението за
употреба на лекарствения продукт или негов
упълномощен представител възстановява на
НЗОК заплатените средства за пациентите,
при които е налице липса на резултат от терапията с лекарствения продукт.“
§ 5. В чл. 10ж, ал. 1 думите „с изключение
на лекарствените продукти, за които НЗОК и
притежателят на разрешението за употреба/
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негов упълномощен представител са договорили заплащане след отчитане на резултата
от терапията“ се заличават.
§ 6. В чл. 10к се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „след отчитане“ се заменят с „въз основа“.
2. В ал. 2 след думата „заплащане“ думите
„след отчитане“ се заменят с „въз основа“, а
накрая думите „след отчитане на съответния
резултат в срок, определен в договора“ се
заличават.
3. В ал. 3 думите „оценка на ефективността
на“ се заменят с „проследяване на ефекта от“.
4. В ал. 4 след думата „страна“ се добавя
„я обработва във вид, подходящ за анализ, и
на всеки шест месеца“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Комисия в централното управление на
НЗОК извършва анализ на получената информация по ал. 4 за целите на ефективното и целесъобразно разходване на публични средства.
В анализа се посочва броят на пациентите, при
които е налице липса на резултат от терапията със съответния лекарствен продукт през
периода, за който се отнася информацията.“
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Въз основа на анализа по ал. 5 НЗОК
изготвя и предоставя на притежател я на
разрешението за употреба на лекарствения
продукт или негов упълномощен представител
справка за заплатените от НЗОК средства за
лекарствения продукт през относимия период
за пациентите, при които е налице липса на
резултат от терапията, която съдържа:
1. данни за броя пациенти, при които е
установена липса на резултат от лечението
съгласно показателите, уговорени в договорите по ал. 2;
2. периода, за който е установено, че е била
налице липса на резултат, и съответния брой
опаковки от лекарствения продукт, заплатени от НЗОК за периода, за който се отнася
справката.“
7. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) По искане на притежателя на разрешението за употреба НЗОК предоставя
анонимизирани данни относно показателите,
въз основа на които е установена липсата на
резултат от лечението за всеки от съответните
пациенти, данни относно лечебното заведение,
в което е проследен ефектът от терапията,
които не съдържат данни, чрез които може
да бъде идентифициран конкретен пациент.
(8) В 7-дневен срок от получаване на справката по ал. 6 притежателят на разрешението
за употреба на лекарствения продукт или негов упълномощен представител има право на
писмено възражение, което НЗОК разглежда в
срок до 2 дни и уведомява писмено притежателя на разрешението за употреба или неговия
упълномощен представител за своето решение.
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(9) Когато не е постъпило възражение в срока по ал. 8 или когато постъпилото възражение
е отхвърлено изцяло или частично, НЗОК и
притежателят на разрешението за употреба или
негов упълномощен представител подписват
протокол по образец съгласно приложение
№ 2. В 10-дневен срок от подписването на
протокола притежателят на разрешението за
употреба на лекарствения продукт или негов
упълномощен представител възстановява на
НЗОК заплатените средства за пациентите,
при които е налице липса на резултат от терапията с лекарствения продукт.“
§ 7. В чл. 21 се създава ал. 1а:
„(1а) За лекарствен продукт по чл. 20, ал. 1,
т. 1 или 2, за който стойността, заплащана от
бюджета на НЗОК (референтната стойност),
за част от терапевтичните му показания се
изчислява чрез групиране, в което участват
лекарствени продукти на други притежатели
на разрешение за употреба, а за останалите
терапевтични показания се изчислява чрез
групиране, в което не участват лекарствени
продукти на други притежатели на разрешение за употреба, за последно посочените
показания притежателят на разрешението за
употреба/негов упълномощен представител
предоставя на НЗОК отстъпка по ал. 1, т. 1 в
такъв размер, който води до изравняване на
референтната стойност за всички показания.“
§ 8. В чл. 23а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 10 се изменя така:
„(10) В 20-дневен срок от утвърждаване на
решението по ал. 9 от управителя на НЗОК
комисията изготвя проекти на договори, които
представя на притежателите на разрешения
за употреба/техните упълномощени представители за подпис.“
2. В ал. 11:
а) основният текст се изменя така:
„Проектите на договори по ал. 10 задължително съдържат:“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „за който са договорени отстъпки“;
г) в т. 5 думите „след отчитане“ се заменят
с „въз основа“, а накрая се поставя запетая и
се добавя „както и възстановяване от притежателите на разрешения за употреба или техни
упълномощени представители на НЗОК на
заплатените средства при липса на резултат“;
д) създава се нова т. 6:
„6. задължения на страните при прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК по чл. 45,
ал. 29 ЗЗО, спрямо всички лекарствени продукти на притежателя на разрешението за
употреба, заплащани напълно или частично
от НЗОК;“
е) досегашната т. 6 става т. 7.
3. Алинея 12 се изменя така:
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„(12) Договорите за отстъпки по чл. 21, ал. 1,
т. 1 и/или 3, и/или 4 се сключват до 1 март
на следващата календарна година и влизат в
сила от 1 януари на посочената година.“
4. Създават се нови ал. 13, 14 и 15:
„(13) Лекарствени продукти, подлежащи на
задължително централизирано договаряне на
отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 1, за които не са
сключени договори в срока по ал. 12, не се
заплащат от НЗОК от 1 март на посочената
година. За периода от 1 януари до 1 март на
посочената година лекарствените продукти се
заплащат от НЗОК и за тях притежателите
на разрешенията за употреба/техните упълномощени представители дължат на НЗОК
отстъпки в минималния размер, посочен в
чл. 21, ал. 1, т. 1.
(14) Договорите за отстъпки по чл. 21, ал. 2
влизат в сила при условие, че лекарствените
продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, бъдат включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1, съответно
по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ и от датата
на заплащането на лекарствените продукти
от НЗОК през следващата календарна година.
(15) За лекарствените продукти, принадлежащи към ново международно непатентно
наименование, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2
от ЗЛПХМ:
1. до 30 септември на текущата година, за
които за първи път ще се заплаща от бюджета
на НЗОК, подаването на предложения, тяхното
разглеждане и договарянето на отстъпки по
чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и/или 4 се извършва при
условията и по реда на чл. 23 и 23а;
2. след 30 септември на текущата година, за
които за първи път ще се заплаща от бюджета
на НЗОК, подаването на предложения, тяхното
разглеждане и договарянето на отстъпки по
чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и/или 4 се извършва от
началото на следващата календарна година.“
5. Досегашните ал. 13 и 14 стават съответно
ал. 16 и 17.
6. Досегашната ал. 15 става ал. 18 и в нея
се създава изречение второ: „В случай че за
лекарствен продукт, за който е договорена отстъпка по чл. 21, ал. 1, т. 1, отпадне условието
при изчисляване на стойността, заплащана
от НЗОК, да не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за
употреба, притежателят на разрешението за
употреба/негов упълномощен представител
уведомява писмено НЗОК в двуседмичен
срок от отразяването на промяната в ПЛС по
чл. 262, ал. 6, т. 1 или т. 2 ЗЛПХМ, че желае
да се прекрати договорът по отношение на
отстъпката за този продукт или ще продължи да предоставя на НЗОК отстъпката като
доброволна в същия или друг размер.“
7. Досегашните ал. 16 и 17 стават съответно
ал. 19 и 20.
§ 9. В чл. 23в се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя
„за тези продукти отстъпките по чл. 21, ал. 2
се договарят в едномесечен срок от подаване
на предложения за тях“;
б) в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя
„за тези продукти се договарят доброволни
отстъпки под формата на възстановяване на
разходи в определен от страните размер от
разходите на НЗОК за тези продукти“;
в) в т. 3 накрая се поставя тире и се добавя
„за тези продукти подаването на предложения
и договарянето на отстъпки по чл. 21, ал. 1,
т. 1, 3 и/или 4 се извършва в едномесечен
срок от датата, на която продуктите са станали обект на задължително централизирано
договаряне на отстъпки“.
2. В ал. 2 думите „от началото на следващата календарна година“ се заменят със
„съгласно чл. 23а, ал. 14“.
§ 10. Заглавието на глава пета се изменя
така:
„ Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ
ПРИТЕЖ АТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА
ЗА УПОТРЕБА ИЛИ ТЕХНИ УПЪЛНОМО
ЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕВИШЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ
ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА
БЮДЖЕТА НА НЗОК“.
§ 11. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За гарантиране предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти съгласно закона за бюджета на НЗОК
за съответната година Надзорният съвет на
НЗОК ежегодно приема с решение механизъм
по чл. 45, ал. 29 ЗЗО.“
2. В ал. 2, т. 3 думата „ежегодно“ се заменя
със „за календарната година, за която е приет“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националната здравноосигурителна
каса, в срок до 5 работни дни от обнародване в „Държавен вестник“ на решението по
ал. 1, публикува на интернет страницата си
съобщение до притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени
представители за сключване на договори за
прилагане на механизма по чл. 45, ал. 29 ЗЗО
за годината, за която е приет. Договорите се
сключват по образец, публикуван на интернет
страницата на НЗОК.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Договорите по ал. 3 се сключват до
1 март на годината, за която е приет съответният механизъм по чл. 45, ал. 29 ЗЗО, и
влизат в сила от 1 януари на същата година.
Лекарствените продукти, за които не са сключени договори до 1 март на същата година,
не се заплащат от НЗОК.“
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§ 12. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) За прилагане на механизма по
чл. 45, ал. 29 ЗЗО НЗОК публикува на интернет страницата си информация за всяка
от основните групи лекарствени продукти,
определени в закона за бюджета на НЗОК за
съответната година.
(2) В 30-дневен срок от изтичане на всяко
тримесечие на текущата година НЗОК публикува:
1. брутни разходи на НЗОК за тримесечието
за отпуснатите, респ. приложени и отчетени
количества лекарствени продукти за всяка
от основните групи лекарствени продукти по
ал. 1, по международни непатентни наименования и търговски наименования;
2. общ нетен разход (след приспадане на
договорените задължителни и доброволни
отстъпки) на НЗОК за тримесечието за всяка
от основните групи лекарствени продукти
по ал. 1;
3. стойност на превишението или недостигането на условния бюджет за тримесечието за
всяка от основните групи по ал. 1, определен
съгласно механизма по чл. 34, ал. 1.
(3) В 30-дневен срок от изтичане на всяко
тримесечие НЗОК предоставя на съответните
притежатели на разрешения за употреба или
техни упълномощени представители следната
информация:
1. нетни разходи на НЗОК (след приспадане
на договорените задължителни и доброволни
отстъпки) за това тримесечие за отпуснатите, респ. приложени и отчетени количества
лекарствени продукти на притежателя на
разрешението за употреба, за всяка от основните групи лекарствени продукти по ал. 1,
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по международни непатентни наименования
и търговски наименования;
2. подгрупите лекарствени продукти на
притежателя на разрешението за употреба
от всяка основна група, при които подгрупи
е установено надвишение на разходите на
НЗОК съгласно механизма по чл. 34, ал. 1;
стойност на надвишението за всяка подгрупа
и размера на конкретните суми, подлежащи
на възстановяване на НЗОК.
(4) В тримесечен срок от изтичане на календарната година НЗОК извършва годишно
изравняване на възстановените по тримесечия
превишени средства от притежателите на разрешенията за употреба или техни упълномощени представители спрямо общото годишно
превишение на определените целеви средства
в закона за бюджета на НЗОК за съответната
година при условия и по ред, установени в
механизма по чл. 34, ал. 1.“
§ 13. В чл. 36, ал. 1 думите „справката по
чл. 35, т. 2“ се заменят с „информацията по
чл. 35, ал. 3“.
§ 14. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) Притежателите на разрешенията за
употреба на лекарствените продукти от основните групи по чл. 35, ал. 1 възстановяват
превишените средства, установени при прилагане на механизма. Възстановяването е в
пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над определените целеви
средства в закона за бюджета на НЗОК за
съответната година, като се отчита и делът
на резерва при решение на Надзорния съвет
на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 ЗЗО.“
§ 15. Създава се ново приложение № 2 към
чл. 8а, ал. 9 и чл. 10к, ал. 9:
„Приложение № 2
към чл. 8а, ал. 9 и чл. 10к, ал. 9

ПРОТОКОЛ
№ 000000000…

Дата:

Притежател на разрешение за упот
реба/негов упълномощен представител
Адрес:
ИН по ЗДДС/ИН по националното
законодателство за ДДС:
ЕИК/БУЛСТАТ:
М.О.Л.
Получател:

Национална здравноосигурителна каса

Адрес:

Гр. София, ул. Кричим № 1

ЕИК/БУЛСТАТ:

121858220

М.О.Л.

ОРИГИНАЛ
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От:

С Т Р. 2 1

До:

За период:
За посочения период дължимата за възстановяване сума на НЗОК от притежателя на разрешение за
употреба/негов упълномощен представител на заплатени от НЗОК средства за лекарствени продукти
за пациенти, при които е налице липса на резултат от терапията, възлиза на:
№

Група
(A, Б, В)

Лекарствен
продукт

Заплатена сума за
единица от НЗОК,
подлежаща на възстановяване

Количество

Заплатена сума от
НЗОК, подлежаща
на възстановяване
общо

Изменение на данъчната основа общо:
ДДС ставка:
Изменение на ДДС:
Сума за плащане:

Срок за плащане:

По сметка на НЗОК: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01
Член 8а, ал. 9 и чл. 10к, ал. 9 от Наредба № 10
от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки
и възстановяване на превишените средства при
прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Основание за издаване:

Дата на възникване на данъчното събитие:
Приложение:

Справка за количествата на лекарствени продук
ти за пациенти, при които е налице липса на
резултат от терапията, и средствата, заплатени
от НЗОК за тях

За притежателя на разрешението за употреба/
негов упълномощен представител:

За Националната здравноосигурителна каса:

“

§ 16. Приложение № 8а към чл. 23б, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 8а
към чл. 23б, ал. 1

ПРОТОКОЛ
№ 000000000…

Дата:

ОРИГИНАЛ

Притежател на разрешение за употреба/негов
упълномощен представител
Адрес:
ИН по ЗДДС/ИН по националното законодателство за ДДС:
ЕИК/БУЛСТАТ:
М.О.Л.
Получател:

Национална здравноосигурителна каса

Адрес:

Гр. София, ул. Кричим № 1

ЕИК/БУЛСТАТ:

121858220

М.О.Л.

С Т Р.
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От:

До:

За период:
За посочения период дължимата компенсация за сметка на притежателя на разрешение за употреба/
негов упълномощен представител за заплащане на отпуснати и отчетени към НЗОК лекарствени
продукти възлиза на:
№

Група
(A, Б, В)

Лекарствен продукт

Количество

Отстъпка за
единица

Отстъпка
общо

Изменение на данъчната основа общо:
ДДС ставка:
Изменение на ДДС:
Срок за
плащане:

Сума за плащане:

По сметка на НЗОК: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01
Член 23б, ал. 1 от Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени
продукти, медицински изделия и на дие
тични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при
прилагане на механизъм, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК

Основание за издаване:

Дата на възникване на данъчното събитие:
Справка за количествата от лекарствените
продукти по електронен отчет съгласно
чл. 8, ал. 3, заплатени от НЗОК през
съответния период

Приложение:

За притежателя на разрешението за употреба/негов упъл- За Националната здравноосигурителна
номощен представител:
каса:

§ 17. Приложение № 8б към чл. 23д, ал. 2 се изменя така:

“
„Приложение № 8б
към чл. 23д, ал. 2

Изготвен от ПРУ ……………………………………… /УП……………………………………. на ПРУ……………………………………
на база договорените отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10
ПРОТОКОЛ
№ ……………………………. Дата:……………. ОРИГИНАЛ
Притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен
представител
Адрес:
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ИН по ЗДДС/ИН по националното законодателство за ДДС:
ЕИК/БУЛСТАТ:
М.О.Л.
Получател:

Национална здравноосигурителна каса

Адрес:

Гр. София, ул. Кричим № 1

ЕИК/БУЛСТАТ:

121858220

М.О.Л.
От:

До:

За период:
За посочения период дължимата компенсация за сметка на притежателя на разрешение за употреба/
негов упълномощен представител за заплащане на отпуснати и отчетени към НЗОК лекарствени
продукти възлиза на:
№

Група
(A, Б, В)

Лекарствен
продукт

Количество

Авансово
платени
средства

Сума за
изравняване

0

0

0

20 %

20 %

20 %

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Отстъпка за Отстъпка
единица
общо

Изменение на данъчната основа общо:
ДДС ставка:
Изменение на ДДС:
Сума на
отстъпка:
Сума за
плащане:

Сума за изравняване:

Срок за
плащане:

По сметка на НЗОК: BIC BNBGBGSD/IBAN BG46 BNBG 9661 3100 1100 01
Основание за издаване:

Член 23д, ал. 2 от Наредба № 10 (наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО)

Дата на възникване на данъчното събитие:
Приложение:

………………………………………………........................................

Справка за количествата от лекарствените продукти по електронен отчет съгласно чл. 8, ал. 3, заплатени от НЗОК през
съответния период

За притежателя на разрешението за употреба/
За Националната здравноосигурителна каса:
негов упълномощен представител:

“
§ 18. Приложение № 10 към чл. 34, ал. 1 „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“ се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 19. Договорите за 2020 г. между Националната здравноосигурителна каса и притежателите
на разрешения за употреба на лекарствени продукти/техни упълномощени представители, кои
то влизат в сила от 1 януари 2020 г., се сключват при условията и по реда на тази наредба и
съгласно механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г.
Министър:
Кирил Ананиев
1977

С Т Р.
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11631
от 31 юли 2019 г.

по административно дело № 11311 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – трето отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди и
деветнадесета година в състав: председател:
Галина Христова, членове: Пламен Петрунов,
Албена Радославова, при секретар Свилена
Маринова и с участието на прокурора Македонка Поповска изслуша докладваното от
съдията Албена Радославова по адм. дело
№ 11311/2017 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Община – Мъглиж,
БУЛСТАТ 000817867, която предвид определение от 20.04.2018 г. по настоящото дело е
насочена срещу задължително тълкуване на
чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение
№ 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12
от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони за периода 2014 – 2020 г.“, прието от
министъра на земеделието, храните и горите
и обнародвано – ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.
Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на оспореното от него задължително
тълкуване поради приемането му при съществени нарушения на административно
производствените правила и в противоречие
с материалния закон – основания по чл. 146,
т. 3 и 4 от АПК. Моли отмяна на този подзаконов нормативен акт с произтичащите от
това правни последици.
Редовно призован за съдебно заседание,
жалбоподателят, Община – Мъглиж, се представл ява от а дв. Генов, кой то под държа
касационната жалба, а по същество твърди
неправилност на обжалвания административен акт по съображения, подробно изложени
в жалбата, и устно – в хода по същество.
Ответникът, министърът на земеделието,
храните и горите, редовно призован, се представлява от юриск. Колева, която оспорва
жалбата, ангажира доказателства, а по същество твърди недопустимост на жалбата в
по-голямата част на оспореното задължително
тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 от наредбата
поради липса на правен интерес, евентуално – неоснователност на същата. Подробни
съображения развива устно – в хода по същество, както и в допълнително представени
по делото писмени бележки.

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

Представителят на Върховна административна прокуратура излага мотивирано становище за недопустимост на обжалването в
частта по критерии 1, 2 и 3 от задължителното
тълкуване и за допустимост и основателност
на същото по отношение критерий 4 и критерий 5 от същото задължително тълкуване.
Жалбата на Община – Мъглиж, е предявена
срещу акт, подлежащ на оспорване по реда
на чл. 185 и сл. от АПК.
Същата е допустима като предявена от
оспорващ с правен интерес от оспорване
само в част та є, насочена срещ у задълж и т е л но т о т ъ л к у ва не по о т ношен ие на
критерий 4 „Брой население, което ще се
възползва от подобрените основни услуги,
и обх вата на териториа лно въздействие“
от раздел I. Относно критерии за подбор
на проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, както и по отношение
критерий 5 „Брой население, което ще се
възползва от подобрените основни услуги,
и обхвата на териториално въздействие“ от
раздел II. Относно критерии за подбор на
проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/
или рехабилитация на нови и съществуващи
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях.
Настоящият състав на ВАС, трето отделение, не споделя развитите в жалбата на
Община – Мъглиж, доводи за това, че всеки
правен субект може да оспори подзаконов нормативен акт, без да е необходимо да доказва
пряк и личен интерес от оспорването предвид
обстоятелството, че е потенциално засегнат
от акт с нееднократно действие спрямо неограничен кръг лица. Както при обжалване на
индивидуалните и общите административни
актове, така и при оспорване на подзаконовите нормативни актове оспорващият следва да докаже правен интерес от оспорване.
Община – Мъглиж, доказва правен интерес,
а и развива конкретни съображения за материална незаконосъобразност само на цитираните по-горе два критерия от двата раздела
на задължителното тълкуване на наредбата,
поради което жалбата срещу задължителното
тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 от същата в
останалите му текстове следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а
производството в частта извън критерий 4,
раздел I и критерий 5, раздел II – прекратено.
Жалбата в допустимата є част е основателна.
Наредба № 12 от 27.06.2016 г. за прилагане
на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
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на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието, храните и горите, е обнародвана
в ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., и влиза в сила от
датата на обнародването.
Разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 1 от същата
наредба гласи: „В срок до три месеца от крайната
дата за съответния период на прием, определен в заповедта по чл. 34, ал. 1, РА извършва
предварителна оценка по критериите за подбор,
посочени в приложение № 11 в случаите, при
които размерът на заявената финансова помощ
на всички подадени заявления надхвърля разполагаемия бюджет, определен в заповедта на
министъра на земеделието, храните и горите
в съответния период на прием.“
В първоначалния текст на раздел първи
от приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1
от наредбата критерий 4 е със следното съдържание:
„
4

Брой население, което ще се възползва 40
от подобрените основни услуги, и обхвата
на териториално въздействие

4.1 Инвестицията се изпълнява на терито- 10
рията на населено място/населени места
с общо население до 500 души (по данни
на Националния статистически институт
към края на годината, предхождаща
датата на кандидатстване)
4.2 Инвестицията се изпълнява на терито- 15
рията на населено място/населени места
с общо население от 501 до 1000 души
(по данни на Националния статистически институт към края на годината,
предхождаща датата на кандидатстване)
4.3 Инвестицията се изпълнява на терито- 25
рията на населено място/населени места
с общо население от 1001 до 2000 души
(по данни на Националния статистически институт към края на годината,
предхождаща датата на кандидатстване)
4.4 Инвестицията се изпълнява на терито- 35
рията на населено място/населени места
с общо население от 2001 до 5000 души
(по данни на Националния статистически институт към края на годината,
предхождаща датата на кандидатстване)
4.5 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общо население над 5001 (по данни на
Националния статистически институт
към края на годината, предхождаща
датата на кандидатстване)

“
В първоначалния текст на раздел втори
от приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1
от наредбата критерий 4 е със следното съдържание:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

„
5

Брой население, което ще се възползва от 30
подобрените основни услуги, и обхвата
на териториално въздействие

5.1 Инвестицията се изпълнява на тери- 10
торията на населено място/населени
места с общо население до 1000 души
(по данни на Националния статистически институт към края на годината,
предхождаща датата на кандидатстване)
5.2 Инвестицията се изпълнява на терито- 15
рията на населено място/населени места
с общо население от 1001 до 2000 души
(по данни на Националния статистически институт към края на годината,
предхождаща датата на кандидатстване)
5.3 Инвестицията се изпълнява на терито- 20
рията на населено място/населени места
с общо население от 2001 до 5000 души
(по данни на Националния статистически институт към края на годината,
предхождаща датата на кандидатстване)
5.4 Инвестицията се изпълнява на тери- 25
торията на населено място/населени
места с общо население от 5001 до
10 000 души (по данни на Националния статистически институт към края
на годината, предхождаща датата на
кандидатстване)
5.5 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общо население над 10 001 души (по
данни на Националния статистически
институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване)

“
Въз основа на приетата Наредба № 12 от
2016 г. министърът на земеделието и храните е
издал своя Заповед № РД-09-552 от 2.08.2016 г.,
с която е определил период на прием за подпомагане по същата наредба с начална дата
2.09.2016 г. и крайна дата 3.10.2016 г. Видно от
твърденията на жалбоподателя, неоспорени от
ответника, Община Мъглиж е кандидатствала с проект по раздел първи и/или втори от
приложение № 11 от наредбата.
Обжалваното задължително тълкуване на
чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение
№ 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12
от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 (наредбата) е прието от министъра на земеделието,
храните и горите и е обнародвано в ДВ, бр. 51
от 27.06.2017 г.
Във връзка с изисканата административна
преписка по издаване на задължителното
тълкуване по делото са представени следните
доказателства – доклад от д-р Лозана Георгие
ва – зам.-министър на земеделието, храните
и горите, одобрен от министър Р. Порожанов,
с изложени в него съображения за необходимостта от приемане на задължителното
тълкуване, ведно с проект за съдържанието
на същото, както и извадка от сайта на ми-
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нистерството за публикуване на разяснения
по условията за предоставяне на финансова
помощ във връзка с обявен период на прием
на заявления за подпомагане от 2.09.2016 г.
до 3.10.2016 г. по мярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7.
С молба от 22.02.2019 г. процесуалният
представител на жалбоподателя е оспорил
достоверността на датите на представените
от ответника извадки от сайта на МЗХГ.
Съгласно текста на задължителното тълкуване критерий 4 от раздел първи от приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от наредбата
е със следното съдържание:
„Критерий 4 „Брой население, което ще се
възползва от подобрените основни услуги, и
обхвата на териториално въздействие“.
За целите на прилагане на критерий 4
„населено място“ е населено място съгласно
чл. 18, ал. 1 от Закона за административнотериториалното устройство на Република
България.
Точките по критерий 4 се определят, като:
1. се отчете сборът на реконструираните
участъци от улици в рамките на едно населено
място независимо от това, дали има директна
свързаност между реконструираните участъци;
2. населението на населено място с найвисок сбор по т. 1 се взема предвид при определяне на точки по критерий 4.
Ползват се предоставените от НСИ данни
за брой население към 31.12.2015 г. по пол,
области, общини и населени места, публикувани на електронната страница на ДФЗ.“
Съгласно текста на задължителното тълкуване критерий 5 от раздел втори от приложение
№ 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от наредбата е със
следното съдържание:
„Критерий 5 „Брой население, което ще се
възползва от подобрените основни услуги, и
обхвата на териториално въздействие“.
За целите на прилагане на критерий 5
„населено място“ е населено място съгласно
чл. 18, ал. 1 от Закона за административнотериториалното устройство на Република
България.
Точките по критерий 5 се определят, като
се отчита броят на населението на населеното място/населените места, обслужвани от
най-дългата реконструирана/рехабилитирана
пътна отсечка, измерена в мерна единица за
дължина (м, км), от съответния общински
път, включен в Решение № 236 от 13 април
2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък на общинските пътища.
Ползват се предоставените от НСИ данни
за брой население към 31.12.2015 г. по пол,
области, общини и населени места, публикувани на електронната страница на ДФЗ.“
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ВАС, трето отделение, споделя изц яло
развитите от жалбоподателя в жалбата му
доводи за материална незаконосъобразност
на задължителното тълкуване в частта му
по критерий 4 от раздел първи и критерий 5
от раздел втори от същото.
По аргумент от чл. 51, ал. 1 във връзка с
чл. 46 от ЗНА задължително тълкуване се
дава, когато нормативният акт е неясен или
непълен. В случая посочените критерий 4 от
раздел първи и критерий 5 от раздел втори
на приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1
от Наредба № 12 от 2016 г. в първоначалната им редакция не са нито неясни, нито
непълни, поради което не се нуждаят от
тълкуване. Нещо повече: при съпоставката
на съо т вет ни т е т екст ове о т п ри ложение
№ 11 и същите текстове от задължителното
тълкуване се установява, че по същество с
тълкуването е направено недопустимо изменение и допълнение на критериите, което от
своя страна води до оценяване на проектите
на кандидатите по различен от заложения в
нормативния акт начин.
При съпоставянето на двете редакции на
критерий 4 от раздел първи и на критерий 5
от раздел втори „Брой население, което ще се
възползва от подобрените основни услуги, и
обхвата на териториално въздействие“ е вид
но, че в първоначалната редакция се взема
предвид общият брой население от всички
населени места, на територията на която се
реализира инвестицията, докато задължителното тълкуване на тези критерии на практика
променя същността на самия критерий, тъй
като взема предвид общия брой население,
но само на едно населено място – това с
най-голям сбор реконструирани участъци от
улици. По същество с тълкуването се изменя
и допълва съществено съдържанието на тези
два критерия, т.е. извършва се изменение и
допълнение, а не тълкуване на подзаконов
нормативен акт, което само по себе си е
незаконосъобразно, тъй като не е спазена
административната процедура за това – не е
изготвен проект за изменение и допълнение
на подзаконовия нормативен акт, ведно с
мотиви и доклад, същият не е разгласен на
обществеността и др. – т.е. не са спазени изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА.
По горните съображения жалбата на Община – Мъглиж, срещу задължително тълкуване
на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение
№ 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12
от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 (наредбата), прието от министъра на земеделието,
храните и горите и обнародвано в ДВ, бр. 51
от 27.06.2017 г., извън текстовете на критерий
4 „Брой население, което ще се възползва
от подобрените основни услуги, и обхвата
на териториално въздействие“ от раздел I.
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„Относно критерии за подбор на проектни
п ред ложени я с вк лючени инвест иц ии за
строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите
към тях“, както и по отношение критерий
5 „Брой население, което ще се възползва
от подобрените основни услуги, и обхвата
на териториално въздействие“ от раздел II.
„Относно критерии за подбор на проектни
п ред ложени я с вк лючени инвест иц ии за
строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища и съоръженията и принадлежностите
към тях“ е недопустима. В тази част същата
следва да бъде оставена без разглеждане, а
производството по делото – прекратено.
Жалбата в допустимата є част е основателна. Текстовете на критерий 4 „Брой население, което ще се възползва от подобрените
основни услуги, и обхвата на териториално
въздействие“ от раздел I. „Относно критерии за
подбор на проектни предложения с включени
инвестиции за строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и
принадлежностите към тях“ и на критерий 5
„Брой население, което ще се възползва от
подобрените основни услуги, и обхвата на
тери ториа лно въздейст вие“ от раздел II.
„Относно критерии за подбор на проектни
предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация
на нови и съществуващи общински пътища
и съоръженията и принадлежностите към
тях“ от задължителното тълкуване на чл. 36,
ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към
чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г.
за прилагане на подмярка 7.2 (ДВ, бр. 51 от
2017 г.) следва да бъдат отменени като незаконосъобразни поради противоречието им с
материалноправните разпоредби.
Водим от горното и на основание чл. 159,
т. 4 от АПК във връзка с чл. 196 и чл. 193,
ал. 1 от АПК, Върховният административен
съд, трето отделение,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалбата на Община – Мъглиж, БУЛСТАТ 000817867, срещу
задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1
във връзка с приложение № 11 към чл. 36,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за при-
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лагане на подмярка 7.2 (наредбата), прието от
министъра на земеделието, храните и горите
и обнародвано в ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.,
извън текстовете на критерий 4 „Брой население, което ще се възползва от подобрените
основни услуги, и обхвата на териториално
въздействие“ от раздел I. „Относно критерии за
подбор на проектни предложения с включени
инвестиции за строителство, реконструкция и/
или рехабилитация на нови и съществуващи
улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, както и по отношение
критерий 5 „Брой население, което ще се
възползва от подобрените основни услуги,
и обхвата на териториално въздействие“ от
раздел II. „Относно критерии за подбор на
проектни предложения с включени инвестиции
за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища и съоръженията и принадлежностите
към тях“ от същото задължително тълкуване
като недопустима и
Прекратява производството по делото в
недопустимата му част.
Отменя текстовете на критерий 4 „Брой население, което ще се възползва от подобрените
основни услуги, и обхвата на териториално
въздействие“ от раздел I. „Относно критерии за
подбор на проектни предложения с включени
инвестиции за строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, както и по отношение
критерий 5 „Брой население, което ще се
възползва от подобрените основни услуги,
и обхвата на териториално въздействие“ от
раздел II. „Относно критерии за подбор на
проектни предложения с включени инвестиции
за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища и съоръженията и принадлежностите
към тях“ от задължително тълкуване на чл. 36,
ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към
чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за
прилагане на подмярка 7.2 (наредбата), прието
от министъра на земеделието, храните и горите и обнародвано в ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.
Решен ие т о може да се обж а л ва п ред
5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок от
съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Чолаков
2160
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 47
от 20 януари 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 16 съгласно протокол № 25 от
3.12.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN
60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014) „Безопасност на
лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията и изисквания“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна показалка – ключодържател, с два бутона, предлага
се в 3 цвята – син, зелен и черен, етикет с информация на английски език: AVOID EXPOSURE,
LASER RADIATION IS EMITTED FROM THЕ
A PERTUR E, DA NGER, L ASER R A DI ATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, LASER DIODE,
Wavelength 630 – 680 nm, Max Output < 1 mW,
Class IIA, LASER PRODUCT, артикулен номер
6768, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка не отговаря на стандарт
БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014) „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания“, тъй
като не е етикетирана и класифицирана съгласно
стандарта, в това число: няма информация за
производителя, клас или приложим стандарт,
няма предупредителен знак за лазерен продукт и
няма задължителни предупредителни текстове на
български език, свързани с опасностите при използването на лазера. Поради липсата на указания

лазерният лъч или неговото огледално отражение
могат да бъдат насочени срещу незащитени очи и
да увредят зрителния апарат. Продължителното
излагане на лазерно лъчение е риск от увреждане
на зрението на потребителите.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защити животът и здравето на гражданите и да
не се допусне предлагането на стока на пазара
в несъответствие с установените изисквания за
безопасност, регламентирани в стандарт БДС
EN 60825-1:2015, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението, с
което да се застраши здравето на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1967

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 48
от 20 януари 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 16 съгласно протокол № 25 от
3.12.2019 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стока,
имитираща храна – магнит със залепена стока,
имитираща храна, с форма и външен вид на
хамбургер – питка, поръсена със сусам, в която е
поставена краставица, домат, топено сирене и сос,
изработен от дунапрен, предлага се в прозрачна
найлонова опаковка, етикет с артикулен номер
3740, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаната стока, макар че не е храна,
има такава форма, цвят, външен вид и размер и
тъй като е изработена от дунапрен, може да се
очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да я
объркат с храна (сандвич), да отхапят и да погълнат малки части, което да причини задавяне
и последващо задушаване.
Стоката е във видимо несъответствие с изискванията за безопасност БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4. „Тест за устойчивост
на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки части“, тъй като
лесно се отделят малки части и тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1968

Председател:
Д. Маргаритов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-8
от 3 февруари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявления вх. № 09-77555/3.09.2019 г.,
вх. № 09-52291/20.06.2019 г. на СГКК – Монтана,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
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ването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Винище, EKATTE 11137, община Монтана,
одобрени със Заповед № РД-18-82 от 12.01.2018 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 11137.35.303:
площ: 1909 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.304:
площ: 821 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.194.286:
площ: 3389 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.194.287:
площ: 7273 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.59:
площ: 765 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.60:
площ: 2618 кв. м, широколистна гора, собственост
на Цветко Лазаров Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.61:
площ: 3602 кв. м, широколистна гора, собственост на Милен Николов Младенов и Йордан
Леков Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.62:
площ: 3651 кв. м, широколистна гора, собственост
на Милен Николов Младенов и Йордан Леков
Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.64:
площ: 8365 кв. м, широколистна гора, собственост
на Илия Леков Каменов;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.68:
площ: 4930 кв. м, широколистна гора, собственост
на Виолета Йорданова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.69:
площ: 4889 кв. м, широколистна гора, собственост
на Валентин Иванов Каменов;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.70:
площ: 3120 кв. м, широколистна гора, собственост
на Милен Николов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 11137.34.801:
площ: 1501 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.289:
площ: 4367 кв. м, ливада, собственост на Мирон
Бранков Пунов;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.290:
площ: 1448 кв. м, ливада, собственост на Светлана
Бранкова Лозева;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.291:
площ: 1448 кв. м, ливада, собственост на Митко
Кирилов Пешков;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.292:
площ: 1937 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.293:
площ: 2490 кв. м, ливада, собственост на Красимир Тодоров Каменов;
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поземлен имот с идентификатор 11137.35.294:
площ: 2422 кв. м, ливада, собственост на Николина Антова Колова;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.295:
площ: 80 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.296:
площ: 15 643 кв. м, ливада, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.297:
площ: 4026 кв. м, ливада, собственост на Георги
Славчев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.298:
площ: 1475 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.299:
площ: 3959 кв. м, ливада, собственост на Йордан
Христов Петков;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.300:
площ: 727 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.301:
площ: 3237 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.302:
площ: 838 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.305:
площ: 2722 кв. м, ливада, собственост на Йорданка
Иванова Кацова;
поземлен имот с идентификатор 11137.195.286:
площ: 2606 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.195.287:
площ: 13 055 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.8:
площ: 6192 кв. м, широколистна гора, собственост
на Крум Христов Петков;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.9:
площ: 1187 кв. м, широколистна гора, собственост
на Ивана Йосифова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.10:
площ: 622 кв. м, широколистна гора, собственост
на Йосиф Стоянов Антов;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.11:
площ: 4326 кв. м, широколистна гора, собственост
на Георги Филчов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.549:
площ: 2927 кв. м, пасище, собственост на Софрони
Петров Горанов;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.550:
площ: 63 кв. м, пасище, собственост на Софрони
Петров Горанов;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.551:
площ: 5110 кв. м, пасище, собственост на Станимир Иванов Василев;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.552:
площ: 2205 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на Йордан Кръстев Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.553:
площ: 449 кв. м, ливада, собственост на Атанас
Симеонов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.554:
площ: 483 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11137.36.555:
площ: 458 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.37.801:
площ: 16 678 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.40.584:
площ: 5584 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.68.540:
площ: 871 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.68.541:
площ: 16 515 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.109.483:
площ: 3263 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.110.482:
площ: 4013 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.110.483:
площ: 1070 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.112.301:
площ: 1778 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.181.313:
площ: 6436 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.186.306:
площ: 13 448 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.58:
площ: 31 479 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.584:
площ: 32 540 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.585:
площ: 271 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.586:
площ: 1100 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.587:
площ: 29 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.588:
площ: 53 621 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.589:
площ: 1563 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.590:
площ: 1459 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.591:
площ: 306 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.592:
площ: 394 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.593:
площ: 143 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 11137.201.409:
площ: 568 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.202.14:
площ: 21 249 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.202.15:
площ: 17 562 кв. м, нискостъблена гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.211.584:
площ: 3276 кв. м, нива, собственост на Виолета
Йорданова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.211.585:
площ: 13 189 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.211.586:
площ: 4584 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.40.585:
площ: 4240 кв. м, нива, собственост на Любомир
Иванов Танков;
поземлен имот с идентификатор 11137.40.586:
площ: 2759 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.697:
площ: 3200 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.698:
площ: 1420 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.699:
площ: 955 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.700:
площ: 726 кв. м, мочурище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.701:
площ: 1435 кв. м, нива, собственост на Марко
Георгиев Марков;
поземлен имот с идентификатор 11137.48.697:
площ: 6071 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.48.698:
площ: 2418 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.48.699:
площ: 5099 кв. м, нива, собственост на „Ай Джи
Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.48.700:
площ: 1447 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.737:
площ: 1765 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.738:
площ: 18 307 кв. м, нива, собственост на „Ай
Джи Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.739:
площ: 2349 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.740:
площ: 15 532 кв. м, нива, собственост на „Ай
Джи Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.741:
площ: 1270 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11137.49.742:
площ: 15 737 кв. м, нива, собственост на „Ай
Джи Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.743:
площ: 2815 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.56.841:
площ: 4667 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров и Йордан Колов Бонков;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.957:
площ: 297 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.958:
площ: 5451 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.959:
площ: 714 кв. м, нива, собственост на Горан
Рангелов Панталеев;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.960:
площ: 2087 кв. м, нива, собственост на Бранко
Костов Яков;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.961:
площ: 2017 кв. м, нива, собственост на Яко Костов Яков;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.962:
площ: 1669 кв. м, нива, собственост на Даниела
Владимирова Якова;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.963:
площ: 7448 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.964:
площ: 6174 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Луканов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.965:
площ: 9947 кв. м, лозе, собственост на Димитра
Тодорова Маринова;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.966:
площ: 4700 кв. м, нива, собственост на Генчо
Станоев Генчов;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.967:
площ: 4457 кв. м, нива, собственост на Захари
Рангелов Панталеев;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.968:
площ: 1867 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.969:
площ: 149 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.931:
площ: 1343 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.932:
площ: 2848 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.933:
площ: 565 кв. м, лозе, собственост на Иван Василев Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.934:
площ: 360 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.935:
площ: 820 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.936:
площ: 1946 кв. м, лозе, собственост на Лейла
Цекова Блажева;
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поземлен имот с идентификатор 11137.60.816:
площ: 580 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.817:
площ: 1509 кв. м, нива, собственост на Трифон
Бонков Гергов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.818:
площ: 248 кв. м, лозе, собственост на Борис Божинов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.819:
площ: 421 кв. м, нива, собственост на Милица
Давидкова Вълчова;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.820:
площ: 316 кв. м, нива, собственост на Герго Божинов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.821:
площ: 1037 кв. м, нива, собственост на Коло
Вълчев Колов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.822:
площ: 2941 кв. м, нива, собственост на Цветко
Горанов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.823:
площ: 944 кв. м, нива, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.824:
площ: 8208 кв. м, пасище, собственост на Кирил
Кръстев Атанасов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.825:
площ: 1556 кв. м, пасище, собственост на Радои
Михаилов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.826:
площ: 4732 кв. м, пасище, собственост на Милан
Дренчев Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.827:
площ: 6902 кв. м, пасище, собственост на Росалина Борисова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.828:
площ: 7567 кв. м, пасище, собственост на Кирил
Борисов Гергов;
поземлен имот с идентификатор 11137.65.692:
площ: 1982 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.583:
площ: 6799 кв. м, нива, собственост на Кръсто
Младенов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.584:
площ: 3665 кв. м, нива, собственост на Камена
Маркова Василева;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.585:
площ: 3470 кв. м, нива, собственост на Русин
Тодоров Русинов;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.586:
площ: 258 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.587:
площ: 3640 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.588:
площ: 2527 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.126:
площ: 1395 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.127:
площ: 529 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11137.81.128:
площ: 2158 кв. м, нива, собственост на Иван
Дренчев Петров;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.129:
площ: 1153 кв. м, лозе, собственост на Кузман
Миланов Колов;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.130:
площ: 848 кв. м, лозе, собственост на Цветан
Валериев Филчев;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.131:
площ: 719 кв. м, лозе, собственост на Йордана
Петрова Младенова;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.132:
площ: 1301 кв. м, нива, собственост на Костадина
Недялкова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.133:
площ: 190 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.134:
площ: 5169 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.135:
площ: 4544 кв. м, нива, собственост на Пламен
Кръстов Бонков;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.136:
площ: 905 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.83.182:
площ: 1139 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.83.183:
площ: 2561 кв. м, нива, собственост на Велинка
Колова Якова;
поземлен имот с идентификатор 11137.83.184:
площ: 134 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.84.152:
площ: 1202 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.85.172:
площ: 147 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.85.173:
площ: 107 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.89.163:
площ: 773 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.89.164:
площ: 23 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.114.588:
площ: 1134 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.114.589:
площ: 1243 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.136.840:
площ: 2484 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.142.292:
площ: 9905 кв. м, нива, собственост на Мария
Колова Карабойчева;
поземлен имот с идентификатор 11137.144.282:
площ: 2351 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11137.144.283:
площ: 1384 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.145.164:
площ: 636 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.145.165:
площ: 6722 кв. м, нива, собственост на Първан
Кръстев Първанов;
поземлен имот с идентификатор 11137.146.842:
площ: 1902 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.146.843:
площ: 526 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.845:
площ: 29 160 кв. м, нива, собственост на Андрей
Каменов Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.846:
площ: 992 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.847:
площ: 2411 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.848:
площ: 82 126 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.849:
площ: 98 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.850:
площ: 2520 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.851:
площ: 720 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.852:
площ: 867 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.853:
площ: 1258 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.854:
площ: 297 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.855:
площ: 1855 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.856:
площ: 7876 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.857:
площ: 335 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.858:
площ: 273 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 11137.35.2:
площ: 2103 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.176:
площ: 849 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

поземлен имот с идентификатор 11137.194.285:
площ: 7321 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.1:
площ: 9002 кв. м, широколистна гора, собственост
на Илия Леков Каменов;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.34:
площ: 4000 кв. м, широколистна гора, собственост на Милен Николов Младенов и Йордан
Леков Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.35:
площ: 4000 кв. м, широколистна гора, собственост на Милен Николов Младенов и Йордан
Леков Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.36:
площ: 3000 кв. м, широколистна гора, собственост
на Цветко Лазаров Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.37:
площ: 1055 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.65:
площ: 5300 кв. м, широколистна гора, собственост
на Виолета Йорданова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.66:
площ: 5301 кв. м, широколистна гора, собственост
на Валентин Иванов Каменов;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.67:
площ: 3400 кв. м, широколистна гора, собственост
на Милен Николов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 11137.34.285:
площ: 5783 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.9:
площ: 3710 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.10:
площ: 4124 кв. м, ливада, собственост на Йордан
Христов Петков;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.12:
площ: 4209 кв. м, ливада, собственост на Георги
Славчев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.13:
площ: 16 193 кв. м, ливада, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.26:
площ: 2013 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.27:
площ: 1508 кв. м, ливада, собственост на Митко
Кирилов Пешков;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.28:
площ: 1512 кв. м, ливада, собственост на Светлана
Бранкова Лозева;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.33:
площ: 2500 кв. м, ливада, собственост на Николина Антова Колова;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.34:
площ: 2541 кв. м, ливада, собственост на Красимир Тодоров Каменов;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.35:
площ: 2914 кв. м, ливада, собственост на Йорданка
Иванова Кацова;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.36:
площ: 4676 кв. м, ливада, собственост на Мирон
Бранков Пунов;
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поземлен имот с идентификатор 11137.35.37:
площ: 1003 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.38:
площ: 2095 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.237:
площ: 863 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.35.288:
площ: 83 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.195.285:
площ: 7146 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.2:
площ: 1300 кв. м, широколистна гора, собственост
на Ивана Йосифова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.3:
площ: 6501 кв. м, широколистна гора, собственост
на Крум Христов Петков;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.6:
площ: 4928 кв. м, широколистна гора, собственост
на Георги Филчов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.196.7:
площ: 700 кв. м, широколистна гора, собственост
на Йосиф Стоянов Антов;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.1:
площ: 808 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.2:
площ: 571 кв. м, ливада, собственост на Атанас
Симеонов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.3:
площ: 2585 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на Йордан Кръстев Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.4:
площ: 5720 кв. м, пасище, собственост на Станимир Иванов Василев;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.5:
площ: 3861 кв. м, пасище, собственост на Софрони
Петров Горанов;
поземлен имот с идентификатор 11137.36.396:
площ: 509 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.37.18:
площ: 16 839 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.40.4:
площ: 5704 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.68.1:
площ: 16 703 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.68.534:
площ: 876 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.109.481:
площ: 3283 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.110.203:
площ: 4019 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.110.481:
площ: 1388 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11137.112.300:
площ: 1847 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.181.1:
площ: 6477 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.186.11:
площ: 13 632 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.197.32:
площ: 32 637 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.1:
площ: 33 280 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.521:
площ: 51 544 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.198.583:
площ: 206 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.201.408:
площ: 590 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.202.9:
площ: 18 899 кв. м, нискостъблена гора, собственост на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.202.13:
площ: 21 371 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.211.70:
площ: 13 432 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.211.80:
площ: 3288 кв. м, нива, собственост на Виолета
Йорданова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.211.524:
площ: 4616 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.40.8:
площ: 4288 кв. м, нива, собственост на Любомир
Иванов Танков;
поземлен имот с идентификатор 11137.40.516:
площ: 2764 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.36:
площ: 3404 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.37:
площ: 1028 кв. м, нива, собственост на „Славчо
Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.38:
площ: 1477 кв. м, нива, собственост на Марко
Георгиев Марков;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.483:
площ: 1435 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.46.638:
площ: 735 кв. м, мочурище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.48.15:
площ: 1723 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.48.17:
площ: 2708 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 11137.48.18:
площ: 6179 кв. м, нива, собственост на „Ай Джи
Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.48.19:
площ: 6185 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – НУГ;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.13:
площ: 18 561 кв. м, нива, собственост на „Ай
Джи Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.21:
площ: 2823 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.22:
площ: 16 953 кв. м, нива, собственост на „Ай
Джи Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.23:
площ: 16 522 кв. м, нива, собственост на „Ай
Джи Инвест“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.715:
площ: 1776 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.733:
площ: 2446 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.49.734:
площ: 1608 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.56.6:
площ: 4681 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров и Йордан Колов Бонков;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.8:
площ: 4506 кв. м, нива, собственост на Захари
Рангелов Панталеев;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.9:
площ: 363 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.10:
площ: 4817 кв. м, нива, собственост на Генчо
Станоев Генчов;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.12:
площ: 10 060 кв. м, лозе, собственост на Димитра
Тодорова Маринова;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.13:
площ: 6215 кв. м, лозе, собственост на Димитър
Луканов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.22:
площ: 1820 кв. м, нива, собственост на Даниела
Владимирова Якова;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.23:
площ: 2200 кв. м, нива, собственост на Яко
Костов Яков;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.24:
площ: 2349 кв. м, нива, собственост на Бранко
Костов Яков;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.25:
площ: 1100 кв. м, нива, собственост на Горан
Рангелов Панталеев;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.26:
площ: 8038 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.789:
площ: 5556 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.57.919:
площ: 1920 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11137.57.956:
площ: 308 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.21:
площ: 2104 кв. м, лозе, собственост на Лейла
Цекова Блажева;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.28:
площ: 963 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.37:
площ: 3239 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.46:
площ: 1478 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.52:
площ: 645 кв. м, лозе, собственост на Иван Василев Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.59.53:
площ: 400 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.6:
площ: 1024 кв. м, нива, собственост на Димитър
Славчев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.7:
площ: 3330 кв. м, нива, собственост на Цветко
Горанов Цветков;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.17:
площ: 1122 кв. м, нива, собственост на Коло
Вълчев Колов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.19:
площ: 354 кв. м, нива, собственост на Герго Божинов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.20:
площ: 467 кв. м, нива, собственост на Милица
Давидкова Вълчова;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.23:
площ: 278 кв. м, лозе, собственост на Борис Божинов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.24:
площ: 1803 кв. м, нива, собственост на Трифон
Бонков Гергов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.27:
площ: 4788 кв. м, пасище, собственост на Милан
Дренчев Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.32:
площ: 1670 кв. м, пасище, собственост на Радои
Михаилов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.34:
площ: 7620 кв. м, пасище, собственост на Кирил
Борисов Гергов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.35:
площ: 7001 кв. м, пасище, собственост на Росалина Борисова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.37:
площ: 8442 кв. м, пасище, собственост на Кирил
Кръстев Атанасов;
поземлен имот с идентификатор 11137.60.815:
площ: 605 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.65.1:
площ: 2299 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.2:
площ: 2564 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров;
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поземлен имот с идентификатор 11137.67.8:
площ: 3600 кв. м, нива, собственост на Русин
Тодоров Русинов;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.9:
площ: 3708 кв. м, нива, собственост на Камена
Маркова Василева;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.10:
площ: 7001 кв. м, нива, собственост на Кръсто
Младенов Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.13:
площ: 3656 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 11137.67.582:
площ: 260 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.9:
площ: 932 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.10:
площ: 4730 кв. м, нива, собственост на Пламен
Кръстов Бонков;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.13:
площ: 5262 кв. м, нива, собственост на Рангел
Славчов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.16:
площ: 1400 кв. м, нива, собственост на Костадина
Недялкова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.17:
площ: 768 кв. м, лозе, собственост на Йордана
Петрова Младенова;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.18:
площ: 899 кв. м, лозе, собственост на Цветан
Валериев Филчев;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.22:
площ: 1211 кв. м, лозе, собственост на Кузман
Миланов Колов;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.23:
площ: 2286 кв. м, нива, собственост на Иван
Дренчев Петров;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.33:
площ: 1685 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.100:
площ: 211 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.81.102:
площ: 552 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.83.7:
площ: 453 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.83.8:
площ: 3044 кв. м, нива, собственост на Велинка
Колова Якова;
поземлен имот с идентификатор 11137.83.181:
площ: 1205 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.84.151:
площ: 1221 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.85.55:
площ: 296 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.85.162:
площ: 112 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11137.89.26:
площ: 1164 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.89.160:
площ: 32 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 11137.114.452:
площ: 1253 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.114.587:
площ: 1269 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.136.797:
площ: 2488 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.142.8:
площ: 9995 кв. м, нива, собственост на Мария
Колова Карабойчева;
поземлен имот с идентификатор 11137.144.241:
площ: 1390 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.144.281:
площ: 2626 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.145.9:
площ: 7001 кв. м, нива, собственост на Първан
Кръстев Първанов;
поземлен имот с идентификатор 11137.145.163:
площ: 1124 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.146.117:
площ: 1909 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.146.158:
площ: 643 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.48:
площ: 29 202 кв. м, нива, собственост на Андрей
Каменов Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.280:
площ: 1699 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.586:
площ: 80 327 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.624:
площ: 2532 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11137.147.796:
площ: 2557 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана.
II. С. Славотин, EK AT TE 67043, община
Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-428
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 67043.240.9902:
площ: 12 730 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9903:
площ: 32 043 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9904:
площ: 63 063 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 67043.240.9905:
площ: 2367 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9906:
площ: 80 550 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9907:
площ: 16 849 кв. м, спортно игрище, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9908:
площ: 359 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9909:
площ: 9721 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9910:
площ: 95 571 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9911:
площ: 13 241 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Димитър Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9912:
площ: 2717 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Тодор Георгиев Истатков;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9913:
площ: 22 785 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.315.136:
площ: 23 728 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.106:
площ: 4404 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.107:
площ: 1529 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.108:
площ: 592 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.109:
площ: 3038 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.110:
площ: 2419 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.330.52:
площ: 3974 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
сграда с идентификатор 67043.240.9907.1: площ:
121 кв. м, спортна сграда, база, собственост на
Община Монтана.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 67043.240.30:
площ: 95 976 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.36:
площ: 33 820 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.37:
площ: 14 525 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.44:
площ: 2437 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 67043.240.52:
площ: 17 818 кв. м, спортно игрище, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.53:
площ: 63 431 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.56:
площ: 80 617 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.63:
площ: 5031 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.112:
площ: 14 879 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Димитър Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.113:
площ: 3428 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Тодор Георгиев Истатков;
поземлен имот с идентификатор 67043.240.155:
площ: 19 025 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.315.135:
площ: 23 897 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.1:
площ: 1980 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.21:
площ: 3286 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.93:
площ: 4452 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.94:
площ: 597 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.316.105:
площ: 2443 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 67043.330.43:
площ: 4035 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
сграда с идентификатор 67043.240.52.1: площ:
121 кв. м, спортна сграда, база, собственост на
Община Монтана.
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.

1944

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-16-5
от 3 февруари 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Антоново, с. Горна
Златица, с. Девино, с. Долна Златица, с. Китино,
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с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна, с. Черни бряг
и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище, без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „СКГ – Илиян Тодоров“,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със
Заповед № 918 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Търговище, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

1945

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 6 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. Карлиево, община Златица, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1946

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 6 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. Петрич, община Златица, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1947

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-84
от 6 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
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Църквище, община Златица, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1948
ЗАПОВЕД № РД-18-86
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Батулци, община Ябланица,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1949
ЗАПОВЕД № РД-18-87
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Брестница, община Ябланица,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.

1950

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-88
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Голяма Брестница, община
Ябланица, област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1951
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ЗАПОВЕД № РД-18-89
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Добревци, община Ябланица,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.

1952

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-90
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Дъбравата, община Ябланица,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.

1953

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-91
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.

1954

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-92
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Малък извор, община Ябланица,
област Ловеч.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.

1955

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-93
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Орешене, община Ябланица,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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.

1956

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 31
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
(ЗПСК) във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП)
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва: поземлен
имот с идентификатор 35167.501.8041, с площ
991 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на АГКК,
изменени със Заповед № 18-5151 от 21.05.2019 г.
на началника на СГКК – Стара Загора, трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: незастроен имот
з а ж и л и щ н и н у ж д и , п р едс т а в л я в а щ У П И
I-8041 – „За обществено делово обслужване“,
в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен с
Решение № 777 от 2013 г. на ОбС – гр. Казанлък.
2. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия
по провеждане на процедури за възлагане чрез
пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП,
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изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум, пазарна оценка,
както и актуализации на същите за имота по т. 1.
3. Задължава кмета на община Казанлък след
изготвяне на разработките по т. 2 да ги предлага за утвърждаване от ОбС – гр. Казанлък.

2071

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 32
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите, приета с
ПМС № 213 от 2003 г., и свое Решение № 1127
от 25.07.2019 г. за откриване на процедура за
приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
40292.57.8, с площ 1654 кв. м, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Крън,
одобрени със Заповед № РД-18-21 от 3.01.2018 г.
на и.д. на АГКК, трайно предназначение на
т ери т ори я та: земеделск а; нач и н на т ра й но
ползване: за друг обществен обект, комплекс,
категория на земята при неполивни условия: 6,
при съседи: 40292.888.9901, 40292.57.7.
1. Начална тръжна цена – 10 370 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и
такси се заплащат от спечелилия участник в
левове до деня на подписване на договора за
продажба.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка: BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата
в ЦИУ при Община Казанлък или по банков
път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70
00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в
търга.
5. При получаване на тръжната документа
ция кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
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власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в стая 21А на Община
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия
ден при същите условия.

2072

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 272
от 11 февруари 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
от ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 311,
ал. 1 от ЗПУО и Решение № 3 от 31.01.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Пазарджик, нареждам:
I.1. Преобразувам Детска градина „Юначе“ – с. Юнаците, чрез вливане в Детска градина
„Калина Малина“ – гр. Пазарджик, като изнесена
група, считано от 1.03.2020 г.
1.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се
осъществява в сградата на Детска градина „Юначе“ – с. Юнаците.
1.2. Задължителната документация на Детска градина „Юначе“ – с. Юнаците, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публичн а общинска собственост, в с. Юнаците, да се прием ат за стопанисване и управление
от директора на Детска градина „Калина Малина“ – гр. Пазарджик, след извършена инвентаризация.
1.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а на директора
на Детска градина „Юначе“ – с. Юнаците, по
реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
2. Преобразу вам Детска градина – с. Добровница, чрез вливане в Детска градина „Пролет“ – г р. Пазард ж ик, като изнесена г ру па,
считано от 1.03.2020 г.
2.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществяват
в сградата на Детска градина – с. Добровница.
2.2. Задължителната документация на Детска
градина – с. Добровница, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи – публична
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общинска собственост, в с. Добровница, да се
приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Пролет“ – гр. Пазарджик,
след извършена инвентаризация.
2.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява
от освободения от длъжност директор от Детска
градина – с. Добровница.
3. Преобразувам Детска градина „Мир“ – с. Син и т о в о, ч р е з в л и в а н е в Д е т с к а г р а д и н а
„Дъга“ – гр. Пазарджик, като изнесена група,
считано от 1.03.2020 г.
3.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се
осъществяват в сградата на Детска градина
„Мир“ – с. Синитово.
3.2. Задължителната документация на Детска
градина „Мир“ – с. Синитово, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична
общинска собственост, в с. Синитово, да се приемат за стопанисване и управление от директора
на Детска градина „Дъга“ – гр. Пазарджик, след
извършена инвентаризация.
3.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява
от освободения от длъжност директор от Детска
градина „Мир“ – с. Синитово.
4. Преобразу вам Детска г ра дина „Щастливо детство“ – с. Звъничево, чрез вливане в
Детска градина „Радост“ – гр. Пазарджик, като
изнесена група, считано от 1.03.2020 г.
4.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществяват в сградата на Детска градина „Щастливо
детство“ – с. Звъничево.
4.2. Задължителната документация на Детска
градина „Щастливо детство“ – с. Звъничево,
наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост,
в с. Звъничево, да се приемат за стопанисване
и управление от директора на Детска градина
„Радост“ – гр. Пазарджик, след извършена инвентаризация.
4.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява
от освободения от длъжност директор от Детска
градина „Щастливо детство“ – с. Звъничево.
5. Преобразувам Детска градина „Детелина“ – с. Мирянци, чрез вливане в Детска градина
„Върбица“ – гр. Пазарджик, като изнесена група,
считано от 1.03.2020 г.
5.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се
осъществяват в сградата на Детска градина
„Детелина“ – с. Мирянци.
5.2. Задължителната документация на Детска
градина „Детелина“ – с. Мирянци, наличният
инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, в с. Мирянци, да
се приемат за стопанисване и управление от
директора на Детска градина „Върбица“ – гр. Пазарджик, след извършена инвентаризация.
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5.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява
от освободения от длъжност директор от Детска
градина „Детелина“ – с. Мирянци.
6. Пр ео бра зу ва м Де т ск а г ра д и на „Пр о лет“ – с. Огняново, чрез вливане в Детска градина „Зорница“ – гр. Пазарджик, като изнесена
група, считано от 1.03.2020 г.
6.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се
осъществяват в сградата на Детска градина
„Пролет“ – с. Огняново.
6.2. Задължителната документация на Детска
градина „Пролет“ – с. Огняново, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, в с. Огняново, да
се приемат за стопанисване и управление от
директора на Детска градина „Зорница“ – гр. Пазарджик, след извършена инвентаризация.
6.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява
от освободения от длъжност директор от Детска
градина „Пролет“ – с. Огняново.
7. Преобразу вам Детска г ра дина „Знаме
на м и ра“ – с. Овчепол ц и, и Де т ск а г ра д ина „Детелина“ – с. Черногорово, чрез вливане в Детска г ра дина „Юрий Гагарин“ – г р.
Пазарджик, като изнесени групи, считано от
1.03.2020 г.
7.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществяват в сградите на Детска градина „Знаме
на мира“ – с. Овчеполци, и Детска градина
„Детелина“ – с. Черногорово.
7.2. Задължителната документация на:
– Детска градина „Знаме на мира“ – с. Овчеполци, наличният инвентар, сградният фонд и
дворните площи – публична общинска собственост, в с. Овчеполци, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска
градина „Юрий Гагарин“ – гр. Пазарджик, след
извършена инвентаризация;
– Детска градина „Детелина“ – с. Черногорово, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост,
в с. Черногорово, да се приемат за стопанисване
и управление от директора на Детска градина
„Юрий Гагарин“ – гр. Пазарджик, след извършена
инвентаризация.
7.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори от Детска градина
„Знаме на мира“ – с. Овчеполци, и Детска градина
„Детелина“ – с. Черногорово.
8. Преобразу вам Де т ск а г ра д и на „Звънче“ – с. Мокрище, и Детска градина – с. Братаница, чрез вливане в Детска градина „Валентина
Терешкова“ – гр. Пазарджик, като изнесени групи,
считано от 1.03.2020 г.
8.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъ-
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ществяват в сградите на Детска градина „Звънче“ – с. Мокрище, и Детска градина – с. Братаница.
8.2. Задължителната документация на:
– Детска градина „Звънче“ – с. Мокрище,
наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост,
в с. Мокрище, да се приемат за стопанисване
и управление от директора на Детска градина
„Валентина Терешкова“ – гр. Пазарджик, след
извършена инвентаризация;
– Детска градина – с. Братаница, наличният
инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, в с. Братаница,
да се приемат за стопанисване и управление
от директора на Детска градина „Валентина
Терешкова“ – гр. Пазарджик, след извършена
инвентаризация.
8.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени
по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма
преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори от
Детска градина „Звънче“ – с. Мокрище, и Детска
градина – с. Братаница.
9. Преобра зу ва м Де т ск а г ра д и на „Зд равец“ – с. Дебръщица, и Детска градина – с. Црънча, ч рез вл и ва не в Де т ск а г ра д и на „Де т е лина“ – с. Паталеница, като изнесени групи,
считано от 1.03.2020 г.
9.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се
осъществяват в сградите на Детска градина
„Здравец“ – с. Дебръщица, и Детска градина –
с. Црънча.
9.2. Задължителната документация на:
– Детска градина „Здравец“ – с. Дебръщица,
наличният инвентар, сградният фонд и дворни
площи – п ублична общинска собственост, в
с. Дебръщица, да се приемат за стопанисване
и управление от директора на Детска градина
„Детелина“ – с. Паталеница, след извършена
инвентаризация;
– Детска градина – с. Црънча, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, в с. Црънча, да се
приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Детелина“ – с. Паталеница,
след извършена инвентаризация.
9.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени
по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма
преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори
от Детска градина „Здравец“ – с. Дебръщица, и
Детска градина – с. Црънча.
10. Пр е о б р а з у в а м Де т с к а г р а д и н а „Радост“ – с. Хаджиево, и Детска градина „Зорница“ – с. Говедаре, чрез вливане в Детска градина
„Детство“ – с. Мало Конаре, като изнесени групи,
считано от 1.03.2020 г.
10.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществяват
в сградите на Детска градина „Радост“ – с. Хаджиево, и Детска градина „Зорница“ – с. Говедаре.
10.2. Задължителната документация на:
– Детска градина „Радост“ – с. Хаджиево,
наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост,
в с. Хаджиево, да се приемат за стопанисване
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и управление от директора на Детска градина
„Детство“ – с. Мало Конаре, след извършена
инвентаризация;
– Детска градина „Зорница“ – с. Говедаре,
наличният инвентар, сградният фонд и дворните
площи – публична общинска собственост, в с. Говедаре, да се приемат за стопанисване и управление от
директора на Детска градина „Детство“ – с. Мало
Конаре, след извършена инвентаризация.
10.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от
освободените от длъжност директори от Детска
градина „Радост“ – с. Хаджиево, и Детска градина
„Зорница“ – с. Говедаре.
11. Преобразувам Детска градина – с. Сарая,
чрез вливане в Детска градина „Веселка“ – с. Ивайло, като изнесена група, считано от 1.03.2020 г.
11.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществяват
в сградата на Детска градина – с. Сарая.
11.2. Задължителната документация на Детска
градина – с. Сарая, наличният инвентар, сградният
фонд и дворните площи – публична общинска
собственост, в с. Сарая, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска
градина „Веселка“ – с. Ивайло, след извършена
инвентаризация.
11.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява
от освободения от длъжност директор на Детска
градина – с. Сарая.
12. Преобразувам Детска градина – с. Алеко
Константиново, и Детска градина „Радост“ – с. Главиница, чрез вливане в Детска градина „Снежанка“ – гр. Пазарджик, като изнесени групи, считано
от 1.03.2020 г.
12.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществяват
в сградите на Детска градина – с. Алеко Константиново, и Детска градина „Радост“ – с. Главиница.
12.2. Задължителната документация на:
– Детска градина – с. Алеко Константиново,
наличният инвентар, сградният фонд и дворните
площи – публична общинска собственост, в с. Алеко Константиново, да се приемат за стопанисване
и управление от директора на Детска градина
„Снежанка“ – гр. Пазарджик, след извършена
инвентаризация;
– Детска градина „Радост“ – с. Главиница,
наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост,
в с. Главиница, да се приемат за стопанисване
и управление от директора на Детска градина
„Снежанка“ – гр. Пазарджик, след извършена
инвентаризация.
12.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от
освободените от длъжност директори от Детска
градина – с. Алеко Константиново, и Детска градина „Радост“ – с. Главиница.
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II.1. Закривам Детска градина „Мир“ – с. Велич
ково, като децата бъдат пренасочени за обучение,
възпитание и социализация към изнесената група
на Детска градина „Калина Малина“ в с. Юнаците.
2. Сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, на Детска градина
„Мир“ – с. Величково, да се приемат за стопанисване и управление от кметството – с. Величково,
след извършена инвентаризация.
3. Задължителната документация и наличният
инвентар на Детска градина „Мир“ – с. Величково,
да се приемат за стопанисване и управление от
директора на Детска градина „Калина Малина“
в с. Юнаците след извършена инвентаризация.
4. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на закриваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
Кмет:
Т. Попов
2077

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 6
от 28 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, одобрява общ устройствен план на община
Попово, фаза окончателен проект.
Председател:
Г. Георгиев
2129
58. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 март 2020 г.
2201
147п. – 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 Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
А лександър Димитров Джорев – специалност: химия.
Ангел Янков Биков – специалност: технология
на влакната и кожите, експерт по графическо и
техническо изследване на документи.
А нтон Борисов Бояд ж иев – специа лност:
българска филология, адвокат, достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски – специалност:
химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
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Борислав К ирилов Гергов – специа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Валери Димитров Костадинов – специалност:
право, криминалистика, достъп до класифицирана информация.
Венц исла в Янков Йовчев – спец иа лнос т:
социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Весела Борисова Маринова – специалност:
биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Борисов Добрев – специалност: криминалистични изследвания на почерк, техническо
изследване на документи, трасология и балистика,
технология на продуктите за обществено хранене.
Георги Димитров Средков – специалност:
автоматизация на производството, достъп до
класифицирана информация.
Георг и И лиев Добринск и – спец иа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ – специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични
и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.
Даниела Апостолова Дамянова – специалност: право, експерт-криминалист – графолог.
Димит ър Кръстев Велчев – специа лност:
право, графолог, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов – специалност: химия.
Добромир Иванов Кацарски – специалност:
френска филология, НАТО секюрити сертификат,
достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Митев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Ивалина Христова Попова – специалност:
право, почеркови експертизи, документен конт рол, експер т но -к ри м и на л ис т и ч на дей нос т,
достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков – специалност: химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
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Иван Ташков Лазаров – специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
И во К ру мов Ко с т а д и нов – спец иа л но с т:
биология.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев – специалност: физика,
съдебен експерт – съдебно-фотографски методи
за техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност:
к римина лист и чни изследвани я – почеркови,
техническо изследване на документи, балистик
и трасолог, документен контрол, хидрогеология
и инженерна геология, достъп до класифицирана
информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов – специа лност:
инженер-химик, икономика и управление на
промиш леност та, изгот вяне на г рафи ческ и,
технико-документни, трасологични и балистични експертизи, достъп до класифицирана
информация.
Марица Димитрова Попова – специалност:
спорт, разузнавач, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Мануела Огнянова Тошева – специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител
на земеделски земи.
М и н чо А н г елов А н г елов – спец иа л но с т:
химия.
Мирослав Тодоров Великов.
Недко Иванов Нейков – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи
машини, криминалистични изследвания – почеркови, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, док у ментен конт рол, дост ъп до
класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-кримина листична дейност, ак т уа лизаци я
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на професионална квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
Сава Стоянов Стоянов – специалност: химия.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова – специалност:
к римина листика, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Светлана Георгиева Халачева – специалност:
криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи,
турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова – специалност:
криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи,
информационни и управляващи технологии.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефан Георгиев Бенчев – специалност: право, криминалистично изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов – специалност:
криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев – специалност: право,
криминалистични експертизи.
Цветанка К ирилова Тортопова – специалност: металургия на черните метали, достъп до
класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев – специалност: българска филология, право, експерт-криминалист.
Янко Петков Узунов – специалност: биология.
1.2. Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав К ирилов Гергов – специа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Колев Колев – специалност: видео
анализ и лицева идентификаци я, дост ъп до
класифицирана информация.
Венц исла в Янков Йовчев – спец иа лнос т:
социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георг и И лиев Добринск и – спец иа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологични и
технически – документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

Георги Черников Георгиев – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу пре
стъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност:
видеоа нализ и лицева идентификация, фотография, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Ивалина Христова Попова – специалност:
право, почеркови експертизи, документен конт рол, експер т но -к ри м и на л ис т и ч на дей нос т,
достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев – специалност: физика,
графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност:
к римина лист и чни изследвани я – почеркови,
техническо изследване на документи, балистик
и трасолог, документен контрол, хидрогеология
и инженерна геология, достъп до класифицирана
информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов – специа лност:
инженер-химик, икономика и управление на
промиш леност та, изгот вяне на г рафи ческ и,
технико-документни, трасологични и балистични експертизи, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Николай Васи лев Въ лков – спец иа лност:
класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, инженер
технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка,
динамика, балистика и управление на полета
на летателните апарати, ст.н.с. д-р, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
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Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, док у ментен конт рол, дост ъп до
класифицирана информация.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на професионална квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифицирана
информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев – специалност: право,
криминалистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав К ирилов Гергов – специа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Венц исла в Янков Йовчев – спец иа лнос т:
социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георг и И лиев Добринск и – спец иа лност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологични и
технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
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Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност:
к римина лист и чни изследвани я – почеркови,
техническо изследване на документи, балистик
и трасолог, документен контрол, хидрогеология
и инженерна геология, достъп до класифицирана
информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Марин Георгиев Маринов – специа лност:
инженер-химик, икономика и управление на
промиш леност та, изгот вяне на г рафи ческ и,
технико-документни, трасологични и балистични експертизи, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Николай Васи лев Въ лков – спец иа лност:
класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, инженер
технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка,
динамика, балистика и управление на полета
на летателните апарати, ст.н.с. д-р, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, док у ментен конт рол, дост ъп до
класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев – специалност: право,
криминалистични експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев – специалност: видео
анализ и лицева идентификаци я, дост ъп до
класифицирана информация.
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Веселин Йосифов Пет ков – специа лност:
дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков – специалност: дактилоскопия.
Георги К ирилов Станулов – специалност:
дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Дам ян Георгиев Георгиев – специа лност:
охрана на обществения ред и борба срещу пре
стъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография,
достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Митев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков – специалност:
дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова – специалност:
дактилоскопия.
Иван Стоянов Сивриев – специалност: електроинженер, криминалистичен анализ на звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), ст.н.с., достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Йордан Доков Доков – специалност: дактилоскопия.
Латин Живков Иванов – специалност: дактилоскопия.
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
Николай Йорданов Ганчев – специалност:
дактилоскопия.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, док у ментен конт рол, дост ъп до
класифицирана информация.
Светослав Василев Георгиев – специалност:
дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински – специалност:
дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опаз-
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ване на обществения ред, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов – специалност:
дактилоскопия.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация, достъп до
класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография,
достъп до класифицирана информация.
Конс т а н т и н К а л к ус т К а и к ч и я н – спец иалност: противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, видеоанализ и
лицева идентификация, разузнавач (експертнокриминалистична дейност).
Николай Василев Кръстев – специалност:
стопанско управление, почеркови експертизи,
съдебна балистика, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо
разузнаване и разследване, съдебно-почеркови
експертизи, док у ментен конт рол, дост ъп до
класифицирана информация.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична
химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
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К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Станчо Стоянов Проданов – специалност: медицина, обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова – специалност: стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Даниел Иванов Мишин – специалност:
стоматолог, хирургична стоматология, съдебна
медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
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Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Йорданка Димитрова Златева – специалност: медицина, хигиена на труда, професионални
заболявания.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов – специалност:
стоматология.
Д-р Любен Николов Попов – специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Людмила А лександрова Нейкова-Васи лева – спец иа л нос т: мед и ц и на, к л и н и ч на
токсикология, достъп до к ласифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина, социална хигиена
и организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев – специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров – специалност:
неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков – специалност: медицина, ортопедия и травматология,
ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия,
рефлексотерапия.
Д-р Станчо Стоянов Проданов – специалност: медицина, обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев – специалност:
медицина, неврохирургия.
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Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност:
хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор по
микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова – специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова – специалност: биология.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Луканов Колев – специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов – специалност:
медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров – специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
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Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология, микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор по
микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова – специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин – специалност:
стоматолог, хирургична стоматология, съдебна
медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Десислава Петкова Кателиева – специалност: медицина – спешна медицина, психология, здравен мениджмънт, доктор по социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Йорданка Димитрова Златева – специалност: медицина, хигиена на труда, професионални
заболявания.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

К.м.н. Милан Борисов Димитров – специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева – специалност: медицина, вътрешни болести.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична
химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова – специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
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Д-р Георги Петров Гергов – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов – специалност:
медицина, здравен мениджмънт.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова – специалност: професионални заболявания, хигиена на
труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов – специалност:
вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност:
физикална терапия и рехабилитаци я, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – специа лност: медицина, ак у шерство и
гинекология, стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Или я Пет ров Пет ров – специа лност:
стоматология.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Йорданка Димитрова Златева – специалност: медицина, хигиена на труда, професионални
заболявания.
Д-р Красимира Николова Динкова – специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология
и фтизиатрия, професионални заболявания, к.м.н.
Д-р Любен Николов Попов – специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов – специалност:
медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Милкана Кръстева Симеонова – специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия.

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

Д-р Митко Георгиев Митев – специалност:
клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина, социална хигиена
и организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов – специалност:
медицина, вътрешни болести, онкология, здравен
мениджмънт.
Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева – специалност: медицина, вътрешни болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова – специалност: детски болести.
Д-р Станчо Стоянов Проданов – специалност: медицина, обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Стефан Иванов Нанков – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
С т.н.с. І І с т. д-р С т оя н Георг иев М и ланов – специалност: медицина, анестезиология
и интензивно лечение, спешна медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев – специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Христо Петров Чалъков – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност:
хирургия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова – специалност: стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева – специалност:
детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова – специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Антон Стоянов Савов – специалност:
медицина, уши, нос и гърло, отоневрология,
професионални заболявания.
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Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева – специалност:
нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев – специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева – специалност: вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова – специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева – специалност:
медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия,
професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова – специалност:
нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Пантелеев Каймакански – специалност: медицина – кож ни и венерическ и
болести, здравен мениджмънт, трудова медицина.
Д-р Гергина Нейчева Ончева – специалност:
нервни болести, професионални заболявания,
клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева – спец иа лнос т: у ш и, нос, г ърло, п рофесиона лни
заболявания.
Гл. ас. д-р Диана Бориславова Апостолова – специалност: професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева – специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед – специалност:
кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов – специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов – специалност:
вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова – специалност:
медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева – специал
ност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност:
медицина, съдебна медицина.
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Д-р Емил Христов Карамаринов – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров – специалност: хирургия, сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева – специалност:
медицина, вътрешни болести, ендокринология
и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова – специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева – специалност: медицина, хигиена на труда,
охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев – специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков – специалност:
стоматология, ортопедична стоматология с ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев – специалност:
медицина, клинична токсикология.
Д-р Или я Пет ров Пет ров – специа лност:
стоматология.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева – специалност:
медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов – специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров – специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов,
д.м.н., специалност: медицина, вирусология,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения, достъп до класифицирана информация.
К.м.н. д-р Краси м и ра Н и колова Д и н ко ва – специалност: медицина, вътрешни болести,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
Гл. ас. д-р Лалка Стефанова Рангелова – специалност: медицина, хранене и диететика, хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова – специалност:
медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки – специалност: нервни болести, електроенцефалография
и клинична електрофизиология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова – специалност: медицина, вътрешни болести, онкология,
тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и
възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
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Д-р Марийо Бориславов Антонов – специалност: ушно-носно-гърлени болести, професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева – специалност: клинична алергология, пневмология и
фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков – специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев – специалност:
клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина, социална хигиена
и организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев – специалност:
вътрешни болести, кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев – специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров – специалност:
офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев – специалност:
нервни болести, неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев – специалност:
медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев – специалност:
ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов – специалност:
мед и ц и на , вът р еш н и б олес т и, нефр олог и я,
пункционна бъбречна биопсия, абдоминална
доплерова ехография, конвенционална ехография,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова – специалност:
медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи – акупунктура
и моксибустия, китайска гимнастика и масаж
за деца и възрастни, физическо възпитание и
кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова – специалност: детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков – специалност: медицина, ортопедия и травматология,
ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия,
рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност:
съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
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Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Христо Петров Чалъков – специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност:
хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност:
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова – специалност: психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност:
психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов – специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева – специалност:
психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова – специалност:
медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност: психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Е л к а Ти хом и р ова С т ой чева-Терзие ва – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова – специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология,
доктор по психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова – специалност:
психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност:
психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност:
психиатрия.
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Д-р Мирела Щерева Костадинчева – специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност:
медицина, психиат ри я, съдебна психиат ри я,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков – специалност:
психиатрия.
Тони Василева Тончева – специалност: психология, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност:
психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев – специалност: психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
А нета Пет рова Атанасова – специа лност:
психология, клинична психология, консултативна
психология, психология на развитието – детска
психология, доктор по психология – психологическо измерване.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна
психология.
Боянка Петрова Корнажева – специалност:
психология.
Д-р Валентина Василева Маринова – специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска – специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров – специалност: социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова – специалност: психология, теология.
Веселина Георгиева Величкова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, професионална
квалификация: психолог, учител по психология,
етика и логика.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова – специалност:
психология, туризъм, магистър по психология.
Галина Великова Кубратова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Галина Йорданова Аспарухова – специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Галина Недкова Кабаджова – специалност:
психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Галина Христова Василева – специалност:
философия, психолог.
Георги Динев Димитров – специалност: психология.
Дими т рина Проданова Проданова-Р усчева – специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова – специалност: психология.
Димитринка Стоянова Андреева – специалност: психология, личностова патология и опасно
поведение, терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално
дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Елеонора Костадинова Василиева – специалност: психология – социална психология, съдебна
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебнопсихиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност: психология, социална психология, клинична
психология.
Жулиета Стефанова Танева – специалност:
клинична психология, достъп до класифицирана
информация.
Златка Върбанова Мачева – специалност:
психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Инна Георгиева Бранева – специалност: психология, психодрама – терапевт.
Ирина Димитрова Атанасова – специалност:
доктор по педагогическа и възрастова психология,
психология, клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата.
Искра Нонева Митева – специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Д-р Кирил Кирилов Петров – специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Лиляна Веселинова Тръпчева – специалност:
психология, детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране), педагогика,
социална педагогика.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова – специалност:
психология.
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Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Люси Методиева Костадинова – специалност:
психология.
Миглена Коцева Димитрова – специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова – специалност:
психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, достъп до класифицирана
информация.
Огнян Станчев Димов – специалност: филология, социални и хуманитарни науки – психология, клиника на тялото и психоаналитична
антропология.
Плама Сергеева Христова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психодрама – терапевт, доктор по психология – организационна
психология.
Роксана Величкова Бънъцяну – специалност:
психология – клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към
решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова – спец иа лност:
психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност:
психиатрия.
Светла Кирилова Николова – специалност:
психология, социална психология; когнитивно-поведенческа психотерапия; психосоциални
интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова – специалност:
психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Снежа н ка Дон чева Бож и лова – спец иа лност: начална училищна педагогика, психология – юридическа психология, социална педагогика – мениджмънт на социално-педагогическите дейности, позитивна психотерапия, социална
работа с деца и семейства в риск.
Станислав Петров Пандин – специалност:
психология – детска и юношеска психология
(диагностика и консултиране).
Тони Василева Тончева – специалност: психология, преподавател по психология.
Христо Йорданов Йорданов – специалност:
психологи я, социална психологи я, социална
превенция.
Цанко Пантелеев Цанков – специа лност:
психология.
Цветелина Милчева Славова – специалност:
психология, достъп до класифицирана информация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност:
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
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Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна
психология.
Боянка Петрова Корнажева – специалност:
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност:
психиатрия.
Васка Димитрова Узунова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов – специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова – специалност:
психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност:
психиатрия.
Дими т рина Проданова Проданова-Р усчева – специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова – специалност: психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално
дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност: психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност: психология, социална психология, клинична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Е л к а Ти хом и р ова С т ой чева-Терзие ва – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева – специалност:
психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
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Ирина Димитрова Атанасова – специалност:
доктор по педагогическа и възрастова психология,
психология, клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова – специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Лиляна Цонкова Дукова – специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова – специалност:
психология.
Д-р Мария Владимирова Николова – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова – специалност:
клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност:
психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност:
психиатрия.
Плама Сергеева Христова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психодрама – терапевт, доктор по психология – организационна
психология.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност:
медицина, психиат ри я, съдебна психиат ри я,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева – специалност: психология, предучилищна педагогика – педагогически модели за познавателно и социално развитие,
детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност:
психиатрия.
Тони Василева Тончева – специалност: психология, преподавател по психология.
Цанко Пантелеев Цанков – специа лност:
психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова – специалност:
психология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
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3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност:
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност:
психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска – специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов – специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова – специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, професионална
квалификация: психолог, учител по психология,
етика и логика.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Галина Недкова Кабаджова – специалност:
психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност:
психиатрия.
Дими т рина Проданова Проданова-Р усчева – специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално
дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност: психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност: психология, социална психология, клинична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Е л к а Ти хом и р ова С т ой чева-Терзие ва – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Жулиета Стефанова Танева – специалност:
клинична психология, достъп до класифицирана
информация.
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Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева – специа лност:
психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Искра Нонева Митева – специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични
експертизи.
Лиляна Цонкова Дукова – специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова – специалност:
психология.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова – специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова – специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова – специалност:
психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност:
психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност:
медицина, психиат ри я, съдебна психиат ри я,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну – специалност:
психология – клинична и консултативна психология, социална психология ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков – специалност:
психиатрия.
Тони Василева Тончева – специалност: психология, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност:
психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова – специалност:
клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова – специалност:
психология, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
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Цанко Пантелеев Цанков – специа лност:
психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Захова – специалност: счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова – специалност:
счетоводство и контрол.
Албена Стефанова Радоева – специалност:
статистика и иконометрия.
Александър Иванов Кюркчиев – специалност:
математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху
цени и задължения.
Анелия Венциславова Минчева – специалност: счетоводство и контрол.
Анелия Георгиева Белчева – специалност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи.
Анелия Христова Попова-Апостолова – специалност: икономист-счетоводител.
Александър Маринов Кънев – специалност:
счетоводство и контрол, одитор в публичния
сектор.
Александър Теодоров Михайлов – специалност: финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов – специалност:
счетоводство и контрол.
Алла Германовна Казакова – специалност:
счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева – специалност:
право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова – специалност:
икономика на промишлеността.
А нгел Харизанов Ковачев – специалност:
счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
Андрей Христов Кюркчиев – специалност:
икономика и управление на транспорта, право.
А нелия К ирилова Златева – специалност:
счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анелия Тодорова Ангелова – специалност:
счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Анета Борисова Панайотова – специалност:
икономика на промишлеността, право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анета Крумова Михайлова – специалност:
финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова – специалност:
организация на производството и управление на
промишлеността, стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
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Ани Иванова Трошева – специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова – специалност: финанси и кредит.
Анита Бориславова Асенова – специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова – специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова – специалност:
икономика и управление на индустрията.
А н тоан Васи лев Георгиев – специа лност:
счетоводна отчетност.
А н т оа не т а Йорда нова Терзиева – спец иалност: счетоводство и контрол, финанси на
предприятията, експерт по съдбено-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Христова Раева – специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността; организция и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Антон Димитров Димов – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност:
финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева – специалност: контрол и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка – специалност: икономика и организация на труда.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров – специалност: финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт,
съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров – специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова – специалност: финанси и кредит, независим финансов одит
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на финансови отчети съгласно МС за финансово
отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова – специалност: счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност:
застрахователно и социално дело, ефективно
у правление на промишленото предпри ятие,
технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер – специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева – специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова – специалност: финанси; съдебни експертизи.
Бисер Драгов Белев – специалност: счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова – специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова – специалност:
управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Бож идар Николов Данчев – специалност:
международни икономически отношения, двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Бойко Младенов Доленски – специалност:
счетоводство и контрол, информатика.
Борис Асенов Карабельов – специалност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев – специалност:
финанси и отчетност.
Божидар Георгиев Кънев – специалност: счетоводна отчетност, бизнесмениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков – специалност:
икономика и организация на труда, организация
и методология на счетоводната дейност.
Борислав А ндреев Боянов – специалност:
счетоводство, доктор по счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов – специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски – специалност:
статистика, достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова – специалност:
стопанско у правление, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
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вътрешен одит на системи по качество, достъп
до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
счетоводство, финанси и контрол.
Вангелия Георгиева Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, икономика на
търговията.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валентин Славчев Димитров – специалност:
финанси.
Валентина Василева Василева – специалност:
счетоводство и контрол, организация и технология
на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова – специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически
контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Райков Ботев – специалност: управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов – специалност: организация на производството и управлението в
транспорта.
Валерий Иванов Обретенов – специалност:
икономика и управление на строителството;
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ван я Великова Григорова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Ван я Димит рова Пет рова – специа лност:
икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, достъп до класифицирана
информация.
Ваня Иванова Николова – специалност: счетоводство и контрол.
Ва н я Ра досла вова Рачева – спец иа лнос т:
счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев – специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски
проекти, застрахователно дело.
Васил Любенов Василев – специалност: икономика на промишлеността, държавен финансов
контрол.
Вася Стефанова Митева – специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално
обучение по защита на класифицирана информация.
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Венелина Дими т рова Габровска – специалност: икономика и управление на селското
стопанство, икономист-счетоводител, вътрешен
одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна
икономика.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева – специалност: счетоводство и контрол.
Весела Маринкова Мисалева – специалност:
социално и застрахователно дело, икономистсчетоводител.
Вес ел и на И л иева Та нева – спец иа л нос т:
ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова – специалност: финанси,
регистриран одитор.
Васил Младенов Георгиев – специалност:
икономика и организация на МТС, достъп до
класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров – специалност: планиране, МСС, одитор на системи за управление
на качеството, оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова – специалност:
икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова – специалност:
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева – специалност:
счетоводство и контрол; електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова – специалност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова – специалност:
икономика и управление на селското стопанство.
Велян Железчев Железчев – специалност:
финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев – специалност: счетоводна отчетност.
Венета Благоева Коста динова – специа лност: машинна обработка на икономическата
информация.
Венета Иванова Христова – специалност:
финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев – специалност:
икономика на ту ризма, предприемачество и
мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
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Венцислав Иванов Иванов – специалност:
финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Венцислав Николов Атанасов – специалност:
управление и икономика на АПП, оценител на
МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова – специалност:
машиностроителни технологии и производствена
техника, счетоводство и контрол, оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Ни колова Коларова – спец иа л нос т:
икономика и управление на търговията.
Весела Стоянова Маркова – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Веселин Димит ров Янков – специа лност:
организация на производството и управлението
в промишлеността, ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова – специалност:
икономика – бизнесадминистрация, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Виктор Георгиев Сираков – специа лност:
икономика и управление на търговията.
Виктор Димитров Евтимов – специалност:
счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност:
аграрна икономика, икономист по АПП, валутен
касиер и обменител.
Веселина Динкова Динкова – специалност:
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право, междунардни счетоводни
стандарти.
Веска Димитрова Спасова – специалност:
икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова – специалност:
счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17,
т. 8 от Наредба № 1 от 2008 г. на ВСС, достъп
до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова – специалност:
финанси.
Виолета Венелинова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Виолета Иванова Докузова – специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в т ърговски дру жества, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова – специалност: икономика и управление на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева – специалност:
управление и икономика на АПП, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
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нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова – специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду – специалност:
финанси.
Влади Христов Чамов – специалност: икономическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров – специалност:
финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев – специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев – специалност:
международни икономически отношения.
К.и.н. Владимир Иванов Шулев – специалност: организация на производството и управ
ление на производствения процес, математика – математическо осигуряване, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения,
финансови активи и финансови институции.
Владимир Райчев Йорданов – специалност:
икономист по транспорта, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева – специалност: счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева – специалност:
счетоводство и одитинг.
Га л и на М и х а й лова По б орн и кова-Б оя но ва – специалност: финанси.
Галина Лозева Зафирова – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация, икономика, планиране и отчетност
на търговията.
Галя Василева А ламинова – специалност:
организация на производството и управление на
транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова – специалност: счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова – специалност:
стопанско управление – управление на фирмената сигурност, счетоводство.
Ганка Миткова Герасимова – специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Гена д и Хрис т ов А н г елов – спец иа л нос т:
публична администрация, вътрешен одитор в
публичния сектор, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев – специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, макроикономика – управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Драгомиров Бакърд ж иев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на
бюджетни организации.
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Георги Костадинов Русев – специалност: счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов – специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство.
Георги Петров Захариев – специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов – специалност: икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев – специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси
и счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
финансов ревизор, достъп до класифицирана
информация.
Гергана Велемирова Георгиева – специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергана Томова Масу рска – специа лност:
счетоводство и контрол; бизнесадминистрация.
Гергана Христова Георгиева – специалност:
стопанско управление.
Гергина Максимова Атанасова – специалност:
планиране.
Гинка Борисова Конова – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Грета Петрова Тотева – специалност: маркетинг и мениджмънт, достъп до класифицирана
информация.
Григор Димитров Григоров – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова – специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Даниел Сергеев Илиев – специалност: счетоводство.
Даниела Василева Джаджарова – специалност: икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Паунова – специалност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Илиева Василева – специалност:
икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
маркетинг и иновация, кариерен консултант,
педагог.
Даниела Митова Баева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даниела Христова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол.
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Даниела Цонева Петрова-Нешева – специалност: химични технологии, застрахователно и
социално дело, счетоводство и одит, оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев – специалност: икономика и управление на търговията, достъп до
класифицирана информация.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деница Юриева Маринова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност: счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова – специалност:
бизнесадминистрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова – специалност:
счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Божидарова Василева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева – специа лност:
икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска – специалност: икономика и организация на селското
стопанство.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен
одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност: финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров – специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров – специалност:
аграрна икономика, експерт-счетоводител/регистриран одитор.
Димитър Ж ивков Ж ивков – специалност:
социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов – специалност:
финанси, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Димитър Карушков Димитров – специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Кирилов Радонов – специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова – специалност: икономика и отчетност на търговията
и промишлеността, средно образование, МСС.
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Димитринка Вълкова Беевска – специалност:
счетоводство и контрол, маркетинг, счетоводство
и анализ.
Димитринка Стоянова Минева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
вътрешен одитор в публичния сектор; оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Дим чо Атанасов Борисов – специа лност:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Дияна Иванова Стефанова-Евтимова – специалност: счетоводство и контрол, металургия
на черните метали, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Добрин Стефанов Иванов – специа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов – специалност: икономика на труда, достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева – специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева – специалност:
счетоводство и контрол.
Доротея Максимова Бачева – специалност:
икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева – специалност:
счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова – специалност: счет овод на о т че т нос т, оцен и т ел на т ърг овск и
предприятия.
Евгения Георгиева Павлова – специалност:
икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева – специалност: счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова – специалност: счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Екатерина Христова Мирчева – специалност:
банково, застрахователно и осигурително дело,
икономист-счетоводител.
Елвира Хачик Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията,
икономика и мениджмънт.
Елена Александровна Моллова – специалност:
счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева – специалност: международни икономически отношения.
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Елена Георгиева Павлова – специа лност:
счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Димитрова Видолова – специалност:
счетоводство и контрол.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова – специалност: планиране на промишлеността, международни счетоводни стандарти.
Елена Кру мова Малинова – специалност:
счетоводна отчетност.
Елена Сталинова Ковачева – специалност:
икономика на търговията, стопанско управление,
икономист-счетоводител.
Еленка Петрова Иванова – специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова – специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения.
Елена Стефанова Георгиева – специалност:
икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димит рова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка – специалност:
туризъм, оперативно счетоводство.
Елисавета Владова Асенова – специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Е л ис а в е т а Г ри г о р ов а З а х ариев а-И в а но ва – специалност: финанси, стопанско управление – бизнесадминистрация.
Елисавета Христова Джеренарова – специалност: счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова – специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева – специалност: счетоводство и контрол.
Елка Русева Жекова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
кандидат на икономическите науки, вътрешен
одитор в публичния сектор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Екатерина Йорданова Аргирова – специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Димитров Нейков – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов – специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов – специалност: социално-икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов – специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
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Емил Трайков Стоянов – специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Еми ли я Бонева Стоянова – специа лност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова – специалност:
бизнесадминистрация.
Емилия Живкова Хаджиева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
финанси и кредит – средно образование.
Емилия Симеонова Захариева – специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева – специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Ж а не та И ва нова И л иева – спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Жени Петкова Гад жа лова – специа лност:
счетоводна отчетност, публична администрация.
Ж ивка Янчева Бад жакова – специалност:
счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Здравко Николаев Иванов – специалност:
счетоводство и контрол.
Здравка Илиева Георгиева – специалност:
счетоводител и икономист – средно специално
образование.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова – специалност:
финанси.
Зорница Николаева Иванова – специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова – специалност: маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Зоя Методиева Владимирова – специалност:
планиране на народното стопанство, икономист.
Зоя Руменова Андреева – специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и одитинг.
Ивайло Валентинов Динев – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Иванов Делийск и – специа лност:
счетоводство и контрол, финансово-счетоводни
експертизи.
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Ивайло Милчев Милованов – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Николаев Николов – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Петков Узунов – специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически
контрол.
Ивайло Симеонов Стоев – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Александров Тодоров – специалност:
икономика и управление на индустрията.
Иван Борисов Вутов – специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров – специалност:
счетоводство и контрол.
И ва н Грозда нов Хрис т ов – спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социалното дело.
Иван Емилов Милев – специалност: маркетинг, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Младенов Младенов – специалност:
счетоводна отчетност.
Иван Николаев Ачев – специалност: икономика и управление на индустрията.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и
управление на промишленото производство.
Иван Стоянов Иванов – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Иванка Георгиева Златева – специалност:
финанси и кредит; бизнесадминистрация.
Ивелина Христова Манчева – специалност:
финанси.
Иво Любомиров Димов – специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки – специалност: счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев – специа лност:
счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова – специалност:
счетоводна отчетност.
Или я Стефанов А лексиев – специа лност:
народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев – специалност:
финанси, счетоводство, оценител на търговски
предприятия и вземания.
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Илияна Георгиева Милкова – специалност:
счетоводство и одитинг.
Илияна Петрова Тодорова – специалност:
стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов – специалност: счетоводство и контрол.
Ирена Василева Цветкова – специалност:
финанси.
Ирена Георгиева Брильянтщикова – специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Димитрова Кьосева – специалност:
счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова – специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Стефанова Спасова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова – специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска – специалност:
счетоводство и контрол.
Йонко Дочков Петров – специалност: финанси, икономическа информатика.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки,
бизнесадминистрация – финанси/счетоводство,
доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова – специалност: маркетинг, счетоводство и контрол – информационни технологии в счетоводството и
одита в нефинансовите предприятия.
Йорданка Николова Манова – специалност:
счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност:
икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова – специалност: статистика.
Йорданка Стойнева Канова – специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова – специалност:
макроикономика – банково и застрахователно
дело.
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Йорданка Тончева Кавръкова – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Камен Иванов Станков – специалност: икономика и управление на индустрията, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Катерина Атанасова Михова – специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева – специалност:
счетоводство и контрол.
Катя Атанасова Иванова – специалност: финанси, публични финанси.
Катя Любомирова Стоилкова – специалност:
икономист-счетоводител.
К атя Николаева Иванова – спец иа лност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
финансист за нуждите на съдебната власт.
Катя Светлинова Занева – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова – специалност:
счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Кирил Георгиев Кирилов – специалност: политология, финанси – банково дело.
Кирил Димитров Георгиев – специалност:
финанси, счетоводство и контрол, право.
К ирил Кра лчев Методиев – специа лност:
счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова – специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров – специалност:
организация на производство и управление в
промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев – специалност:
счетоводство и контрол, икономика на малките
и средните предприятия.
Красимир Костов Киров – специалност: счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров – специалност:
счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева – специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо образование.
Красимира Славчева Тодорова – специалност:
финанси.
Красимира Цветкова Горянова – специалност:
икономика и организация на труда, международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни
експертизи – финанси и счетоводство.
Крум Янков Николов – специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева – специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
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Лидия Ангелова Занова – специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева – специалност:
счетоводство и контрол.
Лиди я Георгиева Савкова – специа лност:
икономика, счетоводна отчетност.
Лиди я Гергинова Петкова – специа лност:
счетоводство и контрол, дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева – специалност:
финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева – специалност: счетоводна отчетност, МСС, международни
стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-икономически експертизи.
Лиди я Пет рова Лютакова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Ли ли я Васи лева Иванова – спец иа лност:
счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова – специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова – специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми
и физически лица.
Лилия Фидосова Томова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Георгиева Станева – специалност:
ИОМТС, научна организация на производството,
труда и управлението в промишлеността; данъци
и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева – специалност:
икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Димитрова Ташева – специалност:
финанси и кредит.
Лиляна Пламенова Свиленова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ли л я на Са вова Доленска – спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев – специалност: статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова – специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и
маркетинг, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров – специалност: управление на териториалните системи, счетоводство
и контрол.
Л юбен Васи лев Л юбенов – спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на финансови активи
и финансови институции.
Любка Огн янова Иванова – специалност:
икономика на кооперациите, финанси, регистриран одитор.
Любомир Аспарухов Иванов – специалност:
счетоводство и контрол – организация и технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия.
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Любомир Бонов Бонев – специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски – специалност:
счетоводство, право.
Любомир Илиев Полинчев – специалност:
счет овод на о т чет нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по Международните
счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любом и р Ц вет ков Йо т ов – спец иа лност:
международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Людми л Ми тев Нед ялков – специа лност:
счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева – специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Магдалена Асенова Марчева – специалност:
финанси.
Магдалена Запрянова Попова – специалност:
счетоводство.
Малинка Атанасова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова – специалност:
икономика на кооперациите.
Маргарита Евгениева Ранчинска – специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова – специалност:
финанси и кредит, държавни финанси, финанси,
счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова – специалност:
финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова – специалност: финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Мариана Величкова Божкова – специалност:
финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова – специалност:
икономическа педагогика, оценител на недвиж ими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на
оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка
на бижута и скъпоценни камъни, оценител на
цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа информат ика, иконом ика на
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транспорта, счетоводство с програмен продукт,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова – специалност: икономика и организация на селското
стопанство, научна организация и заплащане
на труда.
Мариана Цветанова Крумова – специалност:
организация на производството и управление на
промишлеността, счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Йончева Финкова – специалност:
счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт – маркетинг.
Мариета Иванова Камбова – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
М а р и е т а Р у м ен о в а Н а й д ен о в а-Ге о р г и е ва – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „Конто“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марина Веселинова Златарева – специалност:
финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите, курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова – специалност:
управление и планиране на народното стопанство,
вътрешен одитор в публичния сектор, експертпроверител на измами.
Марина Христозова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева – специалност: икономист по транспорта.
Марияна Тонева Банчева – специалност: стопанско управление; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Марко Пет ров Терзийск и – спец иа л нос т:
счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева – специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова – специалност:
народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева – специалност:
финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова – специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова – специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Богомилова Златкова – специалност:
счетоводство и контрол.
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Мария Бонева Петкова – специалност: икономика и управление на транспорта, публична
администрация.
Мари я Георг иева Ма лева – спец иа лнос т:
икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски
предприятия, земеделски земи, инвестиционен
проект.
Мария Лозанова Симеонова – специалност:
икономика и управление на търговията.
Мари я К ирилова Костова – специа лност:
социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева – специалност:
финанси и кредит, застрахователен мениджмънт;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова – специалност:
стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева – специалност: финанси и кредит, право.
Мария Райкова Райкова – специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Стефанова Войникова – специалност:
икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова – специалност:
финанси и кредит, финанси и управление на
фирмите, управление и счетоводство на малката
фирма.
Мартина Валентинова Петрова – специалност: счетоводство и контрол, публична администрация.
Мая Ангелова Петрова – специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Богомилова Владимирова – специалност:
икономика и организация на труда, финанси и
счетоводство, финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата.
Мая Тодорова Бунтаджийски – специалност:
управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен
одитор и мениджър на системи за управление на
качеството ISO/DIS 9001:2015 и на сигурността
на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска – специалност:
маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев – специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни
експертизи.
Милен Димитров Николов – специалност:
счетоводство и контрол, организация и управление на бизнеса.
Милен Максимов Бачев – специалност: икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева – специалност:
икономика на кооперациите.
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Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милена Милчева Петканова – специалност:
финанси, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Светломирова Миткова – специалност: счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова – специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева – специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко Августинов Павлов – специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева – специалност:
финанси и кредит, управление и счетоводна
отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мимоза Вутова Влъчкова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мимоза Стоянова Миланова – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Мирела Георгиева Петкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Мирена Милкова Шотекова – специалност:
стопански и финансов контрол, счетоводство и
контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирена Николаева Димитрова – специалност:
счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов – специалност:
счетоводство и контрол.
Момчил Станчев Тиков – специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Димитрова Шаллиева – специалност:
макроикономика; счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова – специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Надеж да Коцова Тодорова – специалност:
счетоводна отчетност.
Надеж да Такова Лазарова – специалност:
финанси и кредит.
На д я Си л уанова Иванова – специа лност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
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Невена Радославова Калницка – специалност:
икономика на кооперациите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Недка Иванова Петрова – специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Нед ко Йорда нов Тодоров – спец иа л нос т:
управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова – специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова – специалност:
счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева – специалност: стокознание.
Нели Иванова Димитрова – специалност:
икономика и организация на труда.
Нели Пет рова Михайлова – специа лност:
икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нели Христова Владимирова – специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов – специалност:
икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров – специалност:
счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев – специалност: научна
организация на управленската дейност, оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
оборотни и дълготрайни материални активи,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия.
Николай Маринов Лозенски – специалност:
икономика на промишлеността, вътрешен одитор
в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров – специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/дипломиран одитор, оценител на търговски
предприятия и вземания, финансов мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски – специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по Международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Николина Георгиева Танева – специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за
развитие на сектор рибарство.
Николинка Стефанова Баракова – специалност: финанси и кредит, оценка на цели държавни и общински предприятия, Международни
счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичкина – специалност:
статистика.
Огнян Ганчев Ганев – специалност: финанси,
инвестиционен консултант, брокер на ценни
книжа.
Ог н я на Хрис т ова Та нева – спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, обществени поръчки,
Международни счетоводни стандарти, данъчно
законодателство и данъчно облагане, достъп до
класифицирана информация.
Олга Георгиева Миленкова – специалност:
икономика на труда и социалното дело, здравна
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икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Оля Николова Василева – специалност: финанси.
Орлин Георгиев Константинов – специалност: икономист по социално-икономическа
информация.
Пейо Тошев Йорданов – специалност: финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева – специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти.
Пенка Кирилова Стоянова – специалност:
счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност:
аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов – специалност: икономика и управление на търговията, банков
мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов – специалност: финанси, икономика със специализация икономическа педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Пет ър Панайотов Иванов – специа лност:
икономика и управление на търговията, бизнес
в туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев – специалност:
счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петя Иванова Радева – специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова – специалност:
счетоводство и контрол, право.
Петя Любенова Спасова – специалност: счетоводна отчетност, право в международния бизнес.
Пламен Веселинов Петков – специалност:
публични финанси.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Иванов Данаилов – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев – специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова – специалност: организация на машинната обработка на икономическа
информация.
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Полина Димитрова Кавръкова – специалност:
счетоводство и контрол, синдик, оценител на
търговски предприятия и вземания, достъп до
класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова – специалист: промишлена топлотехника, икономика
и управление на промишлеността, финанси и
счетоводство, съдебно-счетоводен експерт.
Радка Йорданова Бончева – специалност:
икономика на промишлеността.
Радка К ирилова Василева – специалност:
счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева – специалност:
икономика-счетоводство и одитинг.
Радослав Атанасов Желязов – специалност:
търговия и маркетинг, стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Ман чова Дави дова – специа лност:
публични финанси, екология, вътрешен одитор
в публичния сектор, достъп до класифицирана
информация.
Райна Цветанова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, квалификация: управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева – специалност:
търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Ренета Иванова Гергинова – специалност:
финанси.
Рени Димитрова Стоянова – специалност:
икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
Рен и К р ъ с т ева С т оя нова – спец иа л нос т:
икономика и управление на търговията; счетоводство и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова – специалност:
финанси и кредит.
Роза Методиева Христова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева – специалност:
икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росен Стоянов Костов – специалност: икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения, и на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
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Росица Ива нова Ива нова – спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация.
Росица Иванова Младенова – специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността, ИОУ на културата, Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводни стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова – специалност:
икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова – специалност:
икономика и управление на индустрията, математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов – специалност:
управление и икономика на АПК, управление и
организация на финансите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Александрова Георгиева – специалност: икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска – специалност:
счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Рум яна Вергилова Начева – специалност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Румяна Любенова Ценкова – специалност:
икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова – специалност:
финанси и кредит.
Сашо Христов Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на цели държавни и общински
предприятия, оценка на други активи (ново и
съвременно българско изкуство, нумизматика,
антик вариат, археологическ и паметници на
културата).
Светла Евтимова Михайлова – специалност:
ОПОИИ – организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и
организация на съобщенията, борсов посредник.
С ве тла Пе т рова Пей чева – спец иа л нос т:
финанси.
Светла Стоянова Михайлова – специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева – специалност: счетоводна отчетност.
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Светлана Георгиева Димитрова-Караджова – спец иа л нос т: сче т оводс т во и кон т рол,
международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова – специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и
одит в нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева – специалност:
икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова – специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство;
вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до
класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева – специалност: счетоводна отчетност.
Силви я Борисова Богоева – специалност:
счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова – специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова – специалност: счетоводство и контрол; управление на
човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев – специалност: бизнес
администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска – специалност: икономика на вътрешната търговия, организация и
автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева – специалност: финанси – банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова – специалност: счетоводство и контрол.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Соня Малинова Димитрова – специалност:
планиране.
Спаска Методиева Атанасова – специалност:
икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова – специалност:
публична администрация, експерт-проверител
на измами.
Снежана Борисова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева – съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова – специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
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Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софка Петрова Боянова – специалност: управление и планиране на народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Йорданова Василева – специалност:
счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова – специалност:
управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков – специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов – специа лност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Дел чев Гешев – спец иа л нос т: народностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова – специалност:
счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова – специалност:
икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова – специалност: счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова – специалност:
счетоводство и контрол.
Тан я Велинова Бож и лова – специа лност:
финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Тан я Деми рева Деми рева – специа лност:
маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова – специалност: икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева К л яшева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, пре
образувани или непреобразувани в търговски
дружества, и на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Кирилова Анева – специалност: счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова – специалност:
счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, оценител на
недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова – специалност:
икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
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Таня Тодорова Чолева-Гемкова – специалност:
икономика.
Татяна Христова Димитрова – специалност:
иконом ика на п ром иш леност та, финансово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев – специалност:
статистика, медицинска статистика, медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова – специалност: финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова – специалност:
счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова – специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева – специалност: счетоводство и контрол.
Ти н ка Тодорова Маркова – спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова – специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева – специалност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Йорданов Георгиев – специалност:
счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев – специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Фен я Николова Евтимова – специалност:
икономика и управление на социално-културните дейности.
Филка Славова Станимирова – специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева – специалност:
счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Любенова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол, МСС, достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова – специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров – специалност:
икономика и организация на труда.
Христо Иванов Димитров – специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Христо Илиев Чамов – специалност: счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Цанка Павлова Харалампиева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова – специалност:
икономика – корпоративни финанси.
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Цвета Пет рова Ха д ж иева – специа лност:
счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров – специа лност:
счетоводство и контрол, финансов контрол.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова – специалност: финанси, технология на каучука и
пластмасите, педагог.
Цветанка Йорданова Вуковска – специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Цветана Любенова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова – специалност:
икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова – специалност:
икономика на промишлеността, право.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции, банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юли я Георг иева Кърчева – спец иа лност:
икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Юлия Георгиева Янкова – специалност: счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова – специалност: счетоводна отчетност.
Юлия Страхилова Гъркова – специалност:
счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова – специалност: счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи, оценител на цели предпри яти я,
дялове и акции от капитала им.
Юли я Борисова Христова – специа лност:
финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова – специалност:
счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова – специалност:
икономика на кооперациите, счетоводство и
контрол.
Юлка Георг иева Д янкова – спец иа лност:
счетоводна отчетност, основни характеристики
на системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев – специалност: финанси.
Явор Николаев Иванов – специалност: счетоводство и контрол, професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева – специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Желязкова Демирева – специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
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Янка Първанова Александрова – специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паскалева Чалъкова – специалност:
икономика на промишлеността, Международни
счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анелия Иванова Стойкова – специалност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
Анелия Георгиева Белчева – специалност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи.
Антоанета Христова Раева – специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността; организция и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Албена Любомирова Нинова – специалност:
счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност:
финанси.
А лександрина Атанасова Пашова-Георгиева – специалност: застраховане и социално
дело, финанси.
Александър Иванов Кюркчиев – специалност:
математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху
цени и задължения.
Александър Цветанов Попов – специалност:
счетоводство и контрол.
Анастасия Тиколова Тодорова – специалност:
икономика на промишлеността.
А нгел Харизанов Ковачев – специалност:
счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нелия К ирилова Златева – специалност:
счетоводство и контрол; Международни икономически отношения.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анета Златева Иванова – специалност: минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Анета Крумова Михайлова – специалност:
финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова – специалност:
организация на производството и управление на
промишлеността, стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
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Ани Иванова Трошева – специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, Международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова – специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова – специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Михайлова Николова – специалност:
управление и планиране на народното стопанство,
право – юрист с ограничена правоспособност.
Антоанета Йорданова Терзиева – специал
нос т: сче т оводс т во и кон т рол, фи на нси на
предприятията, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова – специалност: маркетинг и мениджмънт, сертификат по
обществени поръчки, достъп до класифицирана
информация.
Антоанета Николова Дръндова – специалност: маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на
интелектуалната собственост, оценител на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност:
финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка – специалност: икономика и организация на труда.
Атанас Петров Аргиров – специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова – специалност: финанси и кредит, независим финансов
одит на финансови.
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за
съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2020 г.
Августина Василева Тренева, испански език,
немски език, достъп до класифицирана информация.
А дрияна Благоева Благова, немски език.
Атанас Николов Челебиев, немски език.
Бейхан Неджиб Мустафа, турски език.
Ваня Чавдарова Кашлакева, унгарски език,
италианск и език, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Виктория Ангелова Лулчева, гръцки език.
Владимир Георгиев Панов, арабски език,
достъп до класифицирана информация.
Върбан Йорданов Лилов, френски език.
Георги Йорданов Рогов, английски език.
Десислава Янушова Желязкова, полски език.
Евгения А ндонова Стойнева, руски език,
сръбски език.
Евгения Иванова Мандраджиева, арабски
език, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Владиславова, английски
език.
Женя Радославова Шамис, иврит.
Ивайло Йорданов Йорданов, английски език.
Иван Кирилов Гюдуров, руски език.
Иванка Тодорова Димитрова, унгарски език.
Илка Иванова Енчева, сръбски език, хърватски език, словенски език.
Ирина Юриевна Верещак, руски език, украински език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова, немски език.
Лилия Людмилова Тасева, немски език.
Магдалена Николаева Кедева, немски език.
Магда лена Стефанова Йорданова, чешк и
език.
Мариана Стефанова Хил, немски език.
Мария Антонова Антонова, арабски език.
Мая Росенова Иванова, арабски език.
Наазъм Бекир Махмуд, турски език.
Нели Върбанова Казакова, италиански език.
Пламена Павлинова Иванова, чешки език.
Пролет Калинова Хартунг, немски език.
Светла Светозарова Мутафова, английски
език, немски език, руски език, достъп до класифицирана информация.
Симеон Тодоров Брунков, английски език.
Стефан Добромиров Пресиянов, испански
език.
Султан Масуд Хабиби, персийски език.
Светослав Маринов Иванов, албански език,
достъп до класифицирана информация.
Та н я Л юбом и рова Я к и мова-Кокора нова,
английски език.
1999
147р. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Търговище, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Панайот Владимиров Петров, Търговище,
експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище, експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище, криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище, криминалист.
Атанас Петров Манчев, Омуртаг, криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово, криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище,
съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат
на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище, инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София, специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
здраве“
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище,
психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище, психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище, психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова, психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, психиатър.
Боряна Александрова Асенова, Търговище,
клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шу мен, доцент,
доктор, психолог.
Стойка Нанева Добрева, Попово, магистър – психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Милена Валентинова Петрова, Търговище,
лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счет оводс т во и кон т р ол , фи на нси , ба н ково и
застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Калин Веселинов Савов, Търговище, експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Елена Банкова Василева, Търговище, икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище,
икономист-счетоводител.
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Марияна Борисова Бижева, Омуртаг, икономист-счетоводител и оценител на недвижими
имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич, експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище,
икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Ва лери Георг иев С и меонов, Търг ови ще,
икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище,
лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счет оводс т во и кон т р ол, фи на нси, ба н ково и
застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Хрис т и на Кън чева Пе т рова, Търг ови ще,
оценител на недвижими имоти.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище, икономистсчетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище, икономист – счетоводител.
Донка Спасова Мирчева, Попово, икономистсчетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище, икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище, икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, Омуртаг, икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Марияна Николова Георгиева, Търговище,
икономист-счетоводител.
Росица Атанасова Долчинкова, Търговище,
икономист-счетоводител.
Диан Живков Димов, Търговище, икономистсчетоводител.
Сашко Иванов А лександров, Шумен, дипломиран експерт-счетоводител – регистриран
одитор и данъчен експерт.
Валерий Иванов Обретенов, Варна, финансово-икономическа експертиза, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково
дело и кредитни взаимоотношения.
Гергана Петрова Попова, Търговище, съдебно-счетоводна експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Р у м я н к а С т ефа нова Га нева, Търг ови ще,
строителен техник, строителство и архитектура.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище, строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище, инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище, строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, Попово,
строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен, оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище, инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
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Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен, строителен инженер по ПГС.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище,
ел. инженер.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово,
електроинженер, лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово, техническа
специалност.
Ванюша Антонова Станкова, Попово, техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово, техническа
специалност.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище, съобщителна и осигурителна техника
и системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище,
технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София,
пожаротехнически и взривни работи, бойни
припаси и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна,
фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище, автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев, Търговище, архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова, Търговище,
инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертиза и съдебна агротехническа
експертиза.
К рас и м и р Л ю б енов Х а д ж и ко с ев, Горн а
Оряховица, строителен инженер – транспортно
строителство и оценител на недвижими имоти.
Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен, строителен инженер по ПГС – технология, оценка
на недвижими имоти.
Владимир Бонев Василев, Търговище, автотехнически експертизи.
Ин ж. Пламен Георгиев Пенчев, Попово,
съдебно-техническа и съдебно-енергийна експертиза.
Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище,
съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище, инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление
и контрол на условията на труд.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище, инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, Омуртаг, експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище, оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на
недвижими имоти.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Ми рослав А лексан д ров Тошев, Ом у ртаг,
историк, етнограф.
Цончо Стойнов Денев, Търговище, уредник
в отдел „Графика“ на Художествена галерия
„Никола Маринов“ в Търговище, специалност
„Графика“.
10. Клас „Оценителни експертизи“
1974
147с. – 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 – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково,
физикохимични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на
видеозапис.
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови,
трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград,
разузнавач.
1.2. Трасологични експертизи
Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково,
физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи, техническо
изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови,
трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград,
разузнавач.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково,
физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи, техническо
изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови,
трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград,
разузнавач.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково,
физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи, техническо
изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови,
трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград,
разузнавач.
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1.5. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп,
трупни части
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково,
съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково,
съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – гр. Харманли, лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково,
съдебна медицина.
Мая Иванова К ичева – гр. София, д-р по
биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – г р. Софи я,
специалист „Молекулярна биология“.
Борис Петров Шахов – гр. Софи я, съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност
„Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Даниела Рафаилова Замфирова – гр. София,
молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни (касаеща съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход и съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека).
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково,
съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – гр. Харманли, лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
Мая Иванова К ичева – гр. София, д-р по
биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – г р. Софи я,
специалист „Молекулярна биология“.
Борис Петров Шахов – гр. Софи я, съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност
„Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Даниела Рафаилова Замфирова – гр. София,
молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни (касаеща съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

произход и съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека).
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесното здраве
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково,
съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – гр. Харманли, лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково,
съдебна медицина.
Мая Иванова К ичева – гр. София, д-р по
биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – г р. Софи я,
специалист „Молекулярна биология“.
Борис Петров Шахов – гр. Софи я, съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност
„Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Даниела Рафаилова Замфирова – гр. София,
„Молекулярна биология“.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова К ичева – гр. София, д-р по
биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
„Молекулярна биология“.
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
Даниела Рафаилова Замфирова – гр. София,
молекулярна биология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Ми хай лов – г р. Хасково,
психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
Мария Стоянова Кирева – гр. Хасково, психолог-консултант, работа по случаи за превенция
и интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
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Красимира Богданова Георгиева – гр. Хасково, магистър по психология, консултативна
психология.
Деяна Димитрова Бонева – гр. Хасково, магистър по психология.
Светла Кирилова Николова – Свиленград,
специалност „Психология. Социална психология“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи (само в състава на комплексна експертиза).
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Йорда н Па влов Ми ха й лов – г р. Хасково,
психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител
на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева – гр. Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – гр. Хасково, счетоводител.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – гр. Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов – гр. Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова – с. Горски извор, община Димитровград, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална
квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“,
лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия
и вземания от КНОБ, притежава удостоверение
за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова – гр. Харманли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева – Димитровград,
специалист ТРЗ.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
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и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска – гр. Хасково,
специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради).
Миглена Велинова Велинова – гр. Хасково,
икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Величка Иванова Тодорова – гр. Хасково,
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно
използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова – гр. Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Георгиева Тодорова – гр. Хасково,
икономист по транспорта.
Хара лан Георгиев Василев – г р. Хасково,
икономист-счетоводител, видове експертизи:
„Съдебно-счетоводни експертизи“ и „Съдебна
финансово-икономическа експертиза“.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Розалина Петрова Димитрова – гр. Хасково,
икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.
Николай Тодоров Стайков – г р. Хасково,
икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова – гр. Хасково,
икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – гр. Харманли,
икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Теодора Недялкова Маркова – гр. Хасково,
счетоводство и контрол, счетоводител.
Любомир Цветков Йотов – гр. София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Делчо Господинов Делчев – гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Еленка Николова Иванова – гр. Хасково,
икономист-счетоводител, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Блага Романова Димитрова – гр. Пловдив,
счетоводство и анализ, оценител на недвижими
имоти.
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София Атанасова Запрянова – гр. Хасково,
счетоводство и контрол.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия,
недвижими имоти и земеделски земи.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева – гр. Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – гр. Хасково, счетоводител.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – гр. Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов – гр. Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова – с. Горски извор, община Димитровград, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална
квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“,
лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия
и вземания от КНОБ, притежава удостоверение
за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – гр. София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – гр. Хасково,
инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска – гр. Хасково,
специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради).
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Миглена Велинова Велинова – гр. Хасково,
икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Ангелова Динкова – гр. Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова – гр. Хасково,
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно
използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова – гр. Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Георгиева Тодорова – гр. Хасково,
икономист по транспорта.
Хара лан Георгиев Василев – г р. Хасково,
икономист-счетоводител, видове експертизи:
„Съдебно-счетоводни експертизи“ и „Съдебна
финансово-икономическа експертиза“.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Розалина Петрова Димитрова – гр. Хасково,
икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.
Николай Тодоров Стайков – г р. Хасково,
икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова – гр. Хасково,
икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова-Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – гр. Харманли,
икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, счетоводител, агроном – лозаро-градинар,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Станка Николова Василева – гр. Хасково,
социално подпомагане и услуги.
Делчо Господинов Делчев – гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Еленка Николова Иванова – гр. Хасково,
икономист-счетоводител, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Блага Романова Димитрова – гр. Пловдив,
счетоводство и анализ, оценител на недвижими
имоти.
София Атанасова Запрянова – гр. Хасково,
счетоводство и контрол.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия,
недвижими имоти и земеделски земи.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева – гр. Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – гр. Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
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Калин Александров Найденов – гр. Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална
квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“,
лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия
и вземания от КНОБ, притежава удостоверение
за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – гр. София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – гр. Хасково,
инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Величка Иванова Тодорова – гр. Хасково,
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно
използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова – гр. Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Николай Тодоров Стайков – г р. Хасково,
икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова – гр. Хасково,
икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – гр. Харманли,
икономист, счетоводител.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, счетоводител, аграрна икономика, растениевъдство, животновъдство, агроном – лозароградинар, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Милена Георгиева Тодорова – гр. Хасково,
икономист по транспорта.
Розалина Петрова Димитрова – гр. Хасково,
икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.
Делчо Господинов Делчев – гр. Хасково, счетоводна отчетност.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – гр. Хасково,
машинен инженер – електромеханик – минна
електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов – гр. Хасково,
специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – гр. Харманли,
двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев – гр. Хасково, инженергеодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – гр. Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Димчо Стефанов Трендафилов – гр. Харманли, геодезист, строителнотехнически и оценъчни
експертизи.
Димитрия Минкова Желева – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково,
икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Инж. Драгомир Енев Колев – гр. Хасково,
магистър-инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица по
кадастър.
Тихомир Недев Георгиев – гр. Хасково, инженер-геодезист.
Маринка Василева Кавракирова – гр. Хасково,
оценител на машини и съоръжения.
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Тянко Манолов Хрингов – Димитровград,
двигатели с вътрешно горене.
Георги Атанасов Стоянов – гр. Харманли,
експлоатация на жп транспорт.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково,
промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.
Маргарита Делчева Григорова – гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство,
оценител.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Недялко Атанасов Апостолов – гр. Хасково,
специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – гр. Харманли,
двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Грозю Иванов Митев – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Николай Александров Савов – гр. Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.
Тянко Манолов Хрингов – Димитровград,
двигатели с вътрешно горене.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Недялко Атанасов Апостолов – гр. Хасково,
специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – гр. Харманли,
двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково,
промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.
Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково,
икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство,
оценка на недвижими имоти.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Златка Василева Игнатова – г р. Хасково,
инженер по електроника и автоматика, оценка
на машини и съоръжения, експерт-оценител на
машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Лидия Пенчева Господинова – гр. Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство,
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оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева – гр. Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – гр. Харманли, геодезист, строителнотехнически и оценъчни
експертизи.
Димитрия Минкова Желева – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева – Димитровград,
архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково,
икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Тихомир Недев Георгиев – гр. Хасково, инженер-геодезист.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково,
промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.
Кремена Йорданова Цонева – гр. Хасково,
архитектура.
Деляна Антонова Панайотова – гр. Хасково,
архитектура.
Валентин Йорданов Маринов – гр. Хасково,
архитектура.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
5.8. Съдебно-оценителска автотехническа
експертиза
Станимир Костов Петров – гр. Харманли,
двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Маринка Василева Кавракирова – гр. Хасково,
оценител на машини и съоръжения.
Грозю Иванов Митев – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов – Димитровград,
двигатели с вътрешно горене.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
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6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Симеон Асенов Ванчев – гр. Хасково, ветеринарен лекар.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова К ичева – гр. София, д-р по
биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова К ичева – гр. София, д-р по
биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
7.4. Съдебна химико-токсилогична (токсикохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Делчо Петров Дойков – гр. Харманли, ветеринарен техник.
Симеон Асенов Ванчев – гр. Хасково, ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов – г р. Хасково,
специа лност „Икономика и организаци я на
промишленото производство“ – съдебно стокови
експертизи, агроном, оценител на земеделски
земи, трайни насаждения и земеделска продукция.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, растениевъдство, животновъдство, аграрна
икономика, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
счетоводител.
Ру м яна Борисова Янева – Димит ровг рад,
агроном.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Татяна Христова Форева – гр. София, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професиона л на к ва л ифи ка ц и я „С ъдебно - счет оводен
експерт“ – лицензиран оценител на недвижими
имоти, сертифициран оценител на търговски
предприятия и вземания от КНОБ, притежава
удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Лидия Пенчева Господинова – гр. Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева – гр. Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Марияна Христова Иванова – Димитровград,
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата),
оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
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Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково,
икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Инж. Драгомир Енев Колев – гр. Хасково,
магистър-инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица по
кадастър.
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково,
промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.
Маргарита Делчева Григорова – гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство,
оценител.
Блага Романова Димитрова – гр. Пловдив,
счетоводство и анализ, оценител на недвижими
имоти.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия,
недвижими имоти и земеделски земи.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Никола Тодев Делчев – гр. Хасково, инженер – геодезист, проектант, експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата на земеделски земи.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Кети Вълкова Райчева – г р. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи,
оценителна експертиза на ДМА (движими вещи).
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – гр. Хасково,
машинен инженер – електромеханик – минна
електромеханика, оценител на машини и съ
оръжения.
Станимир Костов Петров – гр. Харманли,
двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова – Димитровград,
оценител на недвижими имоти, машини и съ
оръжения.
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Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Грозю Иванов Митев – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата),
оценител на земеделски земи (без гори).
Златка Василева Игнатова – г р. Хасково,
инженер по електроника и автоматика, оценка
на машини и съоръжения, експерт-оценител на
машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Маринка Василева Кавракирова – гр. Хасково, оценител на движими вещи, машини и
съоръжения.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Мар т ин Стефанов Ламбов – Сви ленг ра д,
счетоводство и контрол, оценител на машини и
съоръжения.
Петко Михов Михов – гр. Хасково, машинен
инженер, експерт на оборотни и дълготрайни
активи, сътрудник по управление на индустриални отношения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професиона л на к ва л ифи ка ц и я „С ъдебно - счет оводен
експерт“ – лицензиран оценител на недвижими
имоти, сертифициран оценител на търговски
предприятия и вземания от КНОБ, притежава
удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Стефания Добрева Иванова – гр. Харманли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията,
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оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия,
недвижими имоти и земеделски земи.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Татяна Христова Форева – гр. София, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност – оценка на
произведения на изкуството.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Никола Тодев Делчев – гр. Хасково, инженергеодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
на земеделски земи.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата),
оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Драгомир Енев Колев – гр. Хасково,
магистър-инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица по
кадастър.
Стефан Любенов Вангелов – г р. Хасково,
специа лност „Икономика и организаци я на
промишленото производство“ – съдебно-стокови
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експертизи, агроном, оценител на земеделски
земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения,
всички видове селскостопанска продукция, всичко
свързано със селското стопанство.
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Ру м яна Борисова Янева – Димит ровград,
агроном.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия,
недвижими имоти и земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Стефан Любенов Вангелов – гр. Хасково,
специа лност „Икономика и организаци я на
промишленото производство“ – съдебно-стокови
експертизи, агроном, оценител на земеделски
земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения,
всички видове селскостопанска продукция, всичко
свързано със селското стопанство.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково,
физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи, техническо
изследване на документи и експертиза на видеозапис, съдържание на видеозапис.
Мая Иванова К ичева – гр. София, д-р по
биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR, молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици, определяне състав и произход на
хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО),
с молекулярно-генетични методи, експертиза по
писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев – г р. Софи я,
специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – гр. Софи я, съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност
„Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Владимир Георгиев Матеев – гр. Хасково,
инженер по горско стопанство, съдебно-лесотехническа експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
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патентен специалист, оценител на търговски
марки.
Станка Николова Василева – гр. Хасково,
социално подпомагане и услуги.
Даниела Рафаилова Замфирова – гр. София,
молекулярна биология; молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход на
хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО),
с молекулярно-генетични методи; експертиза по
писмени данни.
Валентина Димитрова Димитрова – гр. Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата),
оценител на земеделски земи (без гори).
Татяна Христова Форева – гр. София, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност – оценка на
произведения на изкуството.
Кремена Йорданова Цонева – гр. Хасково,
архитектура.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
за съдебния район на Окръжния съд – гр. Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, и Административния съд – гр. Хасково, за 2020 г.
Съдебни преводачи от английски език на български език и от български език на английски език:
Маргарита Георгиева Миткова – гр. Хасково.
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
Красимира Петева Паскасио Марте – гр. Хас
ково.
Ерхан Раим Еюб – гр. Хасково.
Съдебни преводачи от немски език на български
език и от български език на немски език:
Албена Василева Димитрова – гр. Хаск ово.
Стефан Крумов Арнаудов – гр. Хаск ово.
Красимира Петева Паскасио Марте – гр. Хас
ково.
Съдебни преводачи от френски език на български
език и от български език на френски език:
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
Марияна Иванова Коджаниколова – гр. Хас
ково.
Съдебни преводачи от италиански език на български език и от български език на италиански език:
Марияна Иванова Коджаниколова – гр. Хас
ково.
Съдебни преводачи от гръцки език на български
език и от български език на гръцки език:
Албена Василева Димитрова – гр. Хаск ово.
Съдебни преводачи от турски език на български
език и от български език на турски език:
Шахин Нешат Юсеин – гр. Джебел.
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Исман Ахмедова Местанова – гр. Хаск ово.
Мюмюн Кадир Местан – гр. Хаск ово.
Ерхан Раим Еюб – гр. Хаск ово.
Съдебни преводачи от арабски език на български
език и от български език на арабски език:
Таха Абдул-Кадер Хусеин-Абдулла – гр. Хас
ково.
Абир Закка Мохамад Каяли – Свиленград.
Съдебни преводачи от персийско-дарийски език
на български език и от български език на персийско-дарийски език:
Мохамад Наджиб Хамнауа – гр. Пловдив.
Съдебни преводачи от полски език на български
език и от български език на полски език:
Десислава Янушова Желязкова – гр. София.
Съдебни преводачи от руски език на български
език и от български език на руски език:
Стефан Крумов Арнаудов – гр. Хаск ово.
Съдебни преводачи от македонски език на български език и от български език на македонски език:
Илка Иванова Енчева – гр. София.
Съдебни преводачи от словенски език на български език и от български език на словенски език:
Илка Иванова Енчева – гр. София.
Съдебни преводачи от сръбски език на български
език и от български език на сръбски език:
Илка Иванова Енчева – гр. София.
Съдебни преводачи от хърватски език на български език и от български език на хърватски език:
Илка Иванова Енчева – гр. София.
2110
5. – 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-12 от 5.03.2020 г. за обект: АМ „Хемус“,
участък от км 87+800 до км 103+060, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600
до км 100+280, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 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.
2213
12. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-6 от 21.02.2020 г. за обект: „Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път
II-56)“, подобект: „Защита на ТТ и ОК кабели на
БТК и канална мрежа за УО“, при условията на
чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
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срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2155
4. – Управителният съвет на Фонда за компенси ра не на и н вес т и тори те на основа н ие
чл. 136, ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници обнародва:
Отчет за финансовото състояние на Фонда за
преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2019 г.
Хил. лв.
31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
Активи

С Т Р. 8 3
Резерв за Резул- Общо
възстано- тат за резервяване и периода ви
преструктуриране

Промени в резервите
през 2018 г.
Годишни вноски

37

37

Салдо на 31 декември
2018 г.

74

74

35

35

Промени в резервите
през 2019 г.
Годишни вноски
Резултат за периода

Нетекущи ЦК, отчитани по амортизирана
стойност

74

74

Парични средства

36

0

110

74

Резерв за възстановяване и преструктуриране

110

74

Общо резерви:

110

74

Общо резерви:

110

74

Общо активи:
Резерви

Салдо на 31 декември
2019 г.

109

1

1

1

110

Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2019 г.
Хил. лв.
31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
Парични потоци от
оперативни дейности:

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на Фонда за преструктуриране
на инвестиционни посредници към 31 декем
ври 2019 г.
Хил. лв.
31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
Финансови
разходи
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Постъпления от годишни вноски на инвестиционни посред
ници

35

37

Нетен поток, генериран от оперативни
дейности:

35

37

Парични потоци от
инвестиционни
дейности:

приходи/

1

0

Резултат преди данъчно облагане

1

0

Парични
плащания,
свързани с ДЦК

-

(74)

Резултат за периода

1

0

1

0

Друг всеобхватен доход

-

-

Постъпления
срещу
купони по ДЦК

0

-

-

Парични
плащания
по купони, свързани с
покупка на ДЦК

-

Общо друг всеобхватен доход за годината,
нетно от данъци
Общ всеобхватен доход за годината

1

0

Нетен поток, използван във финансови
дейности:

1

(74)

Отчет за промените в резервите на Фонда за
преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2019 г.
Хил. лв.

Нетно нарастване/(намаляване) на паричните средства:

36

(37)

Парични средства в
началото на периода

0

37

36

0

Резерв за Резул- Общо
възстано- тат за резервяване и периода ви
преструктуриране
Салдо на 31 декември
2017 г.

37

37

Парични средства
края на периода:
Съставил:
М. Ценова
2118

в

Председател на УС:
Т. Дренска
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61. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
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 съдебната власт,
както следва:
1.1. А дминистративен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца – свободна
длъжност;
1.2. А дминистративен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч – свободна
длъжност;
1.3. А дминистративен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян – свободна
длъжност;
1.4. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Ардино – свободна
длъжност;
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна
длъжност;
1.6. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна
длъжност;
1.7. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Оряхово – свободна
длъжност;
1.8. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна
длъжност;
1.9. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Средец – свободна
длъжност;
1.10. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Тервел – свободна
длъжност;
1.11. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Трявна – свободна
длъжност;
1.12. А дминистративен ръководител – председател на Военно-апелативен съд – изтичащ
мандат;
1.13. А дминистративен ръководител – председател на Окръжен съд – Силистра – изтичащ
мандат;
1.14. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Балчик – изтичащ
мандат;
1.15. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ловеч – изтичащ мандат;
1.16. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг – изтичащ
мандат;
1.17. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Попово – изтичащ
мандат;
1.18. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Тополовград –изтичащ
мандат.
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
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диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
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 развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
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
с ъдебен с ъве т; док у мен т и, у дос т оверя ва щ и
наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други
документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професиона лните или
нравствените му качества.
2116
266. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2019 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хасково, Елена Костадинова Христова – адвокат
от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
2202
267. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 250/2019 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Борис Иванов Смолянов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
2203
52. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, във връзка
с проведена публична продажба по реда на
чл. 251 – 254 от ДОПК възлага на Мария Ненкова Таслакова следния недвижим имот: земя
с площ 4535 кв. м, представляваща парцел № 9,
квартал № 1, по плана на стопански двор на
бивше ТКЗС на с. Домлян, община Карлово,
която съгласно скица е имот № 300009, ведно
с построения в имота краварник с инвентарен
№ 12010, с площ 570 кв. м.
2171
22. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за редовен докторант за учебната 2019/2020 г. по 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика) – един. Документи се приемат 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в
ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“,
ет. 2, кабинет 205, тел.: 02/81 63 136 и 02/81 63 120.
2078
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350. – Икономическият университет – Варна, на основание Решение на Министерския съвет № 241
от 25.04.2019 г. и решения на съответните факултети преобявява конкурси за прием на докторанти за
учебната 2019/2020 г. по следните докторски програми:
№

Професионално
направление

Докторска програма

Държавна
поръчка
ред.

1.

3.7. А дм инис т ра ц и я и Социално управление
управление

2

2.

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

3.

3.8. Икономика

Финанси

3

4.

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

2

5.

3.8. Икономика

Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)

1

6.

3.8. Икономика

Икономика и управление (търговия)

2

7.

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

8.

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

9.

3.8. Икономика

Стокознание

1

10.

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

1

11.

3.8. Икономика

Маркетинг

2

12.

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

13.

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

14.

3.9. Туризъм

Икономика и управление (туризъм)

1

15.

4.6. Информатика и ком- Информатика
пютърни науки
Общо:

Срок за подаване на док у менти в отдел
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@
ue-varna.bg, e.kirecheva@ue-varna.bg.
2098
828. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Психиатрия“ – един към
катедра „Психиатрия и медицинска психология“
за нуждите на Първа психиатрична клиника
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицин-

зад.

3
26
ския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
2185
829. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ – един към катедра „Анестезиология
и интензивно лечение“ за нуждите на Клиниката
по анестезиология и интензивно лечение на
УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
2186
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616. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за главни асистенти: в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника (Моделиране и симулиране на комуникационни и компютърни системи) – един; в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.5.
Математика (Висша математика) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/9709209.
2075
54. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери
и полимерни материали) – един, за лаборатория
„Биологичноактивни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 103А,тел. 02 979 22 09.
2070
92. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за прием
на докторант задочна платена форма на обучение
в докторска програма по „Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка“ (финансово
моделиране и иконометрия), професионално
направление 3.8. Икономика – един, със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и информация – в института – София, ул. Аксаков № 3.
2076
1. – Институтът по консервиране и качество
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154,
тел. 032/942-109.
2096
16. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Беджене, община
Нови пазар – 03126.11.52, 03126.15.31, 03126.16.34,
03126.18.389, 03126.19.24, 03126.19.117, 03126.20.20,
03126.20.23, 03126.20.120, 03126.21.64, 03126.21.65,
03126.22.28, 03126.22.62, 03126.22.63, 03126.22.74,
03126.24.30, 03126.24.31, 03126.24.32, 03126.24.33,
03126.24.34, 03126.24.35, 03126.24.36, 03126.24.37,
03126.24.40, 03126.24.41, 03126.24.50, 03126.24.65,
03126.24.75, 03126.24.78, 03126.24.79, 03126.24.80,
03126.24.81, 03126.36.36, 03126.36.40, 03126.39.39; за
с. Войвода, община Нови пазар – 11819.28.114,
11819.30.11, 11819.30.12, 11819.30.50, 11819.35.1,
11819.35.2, 11819.35.3, 11819.35.4, 11819.35.5, 11819.35.6,
11819.35.7, 11819.35.8, 11819.35.9, 11819.35.10,
11819.35.11, 11819.35.12, 11819.35.13, 11819.35.14,
11819.35.15, 11819.35.16, 11819.35.17, 11819.35.18,
11819.35.19, 11819.35.20, 11819.35.21, 11819.35.22,
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11819.35.23, 11819.35.24, 11819.35.25, 11819.35.26,
11819.35.27, 11819.35.28, 11819.35.29, 11819.35.31,
11819.35.32, 11819.35.33, 11819.35.34, 11819.35.35,
11819.35.36, 11819.35.37, 11819.35.38, 11819.35.39,
11819.35.40, 11819.35.41, 11819.35.42, 11819.35.43,
11819.35.44, 11819.35.45, 11819.35.46, 11819.35.47,
11819.35.48, 11819.35.49, 11819.35.50, 11819.35.51,
11819.35.52, 11819.35.54, 11819.35.55, 11819.36.1,
11819.36.18, 11819.36.21, 11819.36.22, 11819.36.23,
11819.36.100, 11819.36.117, 11819.41.12, 11819.41.13,
11819.41.15, 11819.41.24, 11819.41.25, 11819.41.124,
11819.42.1, 11819.42.2, 11819.42.166, 11819.43.16,
11819.43.125, 11819.53.55, 11819.180.26; за с. Жилино,
община Нови пазар – 29 391.1 3.1, 29 391.1 3. 5,
29391.13.10, 29391.13.12, 29391.13.23, 29391.13.24,
29391.13.27, 29391.13.54, 29391.14.299, 29391.15.1,
29391.15.2 , 29391.15.3, 29391.15.4, 29391.15.5,
29391.15.6, 29391.15.33, 29391.15.34, 29391.15.42,
29391.15.56, 29391.15.57, 29391.16.2, 29391.16.3,
29391.16.4, 29391.16.7, 29391.16.18, 29391.16.19,
29391.16.21, 29391.16.25, 29391.16.26, 29391.16.27,
29391.16.55, 29391.16.95, 29391.16.96, 29391.16.150,
29391.18.71, 29391.20.71, 29391.20.95, 29391.21.17,
29391.21.21, 29391.22.1, 29391.22.2, 29391.22.3,
29391.22.4, 29391.22.8, 29391.22.10, 29391.22.12,
29391.22.15, 29391.22.16, 29391.22.17, 29391.22.19,
29391.22.20, 29391.22.22, 29391.22.39, 29391.22.40,
29391.22.43, 29391.22.44, 29391.22.49, 29391.23.153,
29391.24.17, 29391.24.24, 29391.24.31, 29391.24.32,
29391.24.229, 29391.24.230, 29391.25.4, 29391.25.5,
29391.25.11, 29391.25.15, 29391.25.17, 29391.25.19,
29391.25.25, 29391.25.26, 29391.25.27, 29391.25.33,
29391.25.34, 29391.25.41, 29391.25.63, 29391.25.151,
29391.26.7, 29391.26.25, 29391.26.68, 29391.26.69,
29391.26.305, 29391.27.158, 29391.230.3; за с. Зайчино ореше, община Нови пазар – 3 0 274.2 .2 0 9,
30274.2.210, 30274.7.261, 30274.7.271, 30274.12.1,
30274.12.17, 30274.12.260, 30274.12.279, 30274.35.1,
30274.36.12, 30274.36.13, 30274.36.14, 30274.36.15,
30274.36.16, 30274.36.202, 30274.36.225, 30274.36.228,
30274.36.230, 30274.36.255, 30274.36.272; за с. Избул,
община Нови пазар – 32353.1.166, 32353.15.64,
32353.15.221, 32353.17.10, 32353.17.11, 32353.17.38,
32353.17.57, 32353.17.58, 32353.17.59, 32353.17.60,
32353.17.62, 32353.17.65, 32353.17.66, 32353.18.16,
32353.18.17, 32353.18.18, 32353.18.19, 32353.18.20,
32353.18.21, 32353.18.25, 32353.18.26, 32353.18.28,
32353.18.466, 32353.19.17, 32353.19.198, 32353.30.159,
32353.31.44, 32353.31.45, 32353.31.49, 32353.31.51,
32353.31.78, 32353.31.81, 32353.31.83, 32353.31.91,
32353.31.143, 32353.31.144, 32353.31.160, 32353.31.209,
32353.38.129, 32353.60.3; за с. Мировци, община Нови
пазар – 4 838 6.6.62 0 , 4 838 6.9.22 , 4 838 6.9.42 8 ,
48386.10.588, 48386.11.587, 48386.12.559, 48386.15.554,
48386.15.600, 48386.15.601, 48386.16.433, 48386.17.597,
48386.19.598, 48386.20.619, 48386.22.4, 48386.22.6,
48386.22.34, 48386.22.35, 48386.22.404, 48386.22.416,
48386.22.418, 48386.22.432, 48386.22.556, 48386.22.563,
48386.22.607, 48386.23.1, 48386.23.34, 48386.23.464,
48386.26.3, 48386.26.288, 48386.31.463, 48386.31.504,
48386.31.510, 48386.34.24, 48386.34.499, 48386.34.507,
48386.34.509, 48386.40.2, 48386.43.510, 48386.43.520,
48386.45.3, 48386.45.16, 48386.48.25, 48386.48.483,
48386.48.484, 48386.48.498, 48386.55.496, 48386.55.503,
4 8 3 8 6 . 5 5 . 51 9, 4 8 3 8 6 . 5 5 . 5 81 , 4 8 3 8 6 . 5 8 5 .1 0 2 ,
48386.585.560, 48386.585.562, 48386.585.616; за с. Памукчии, община Нови пазар – 55292.8.10, 55292.8.11,
55292 .8.12 , 55292 .8.15, 55292 .8.16, 55292 .8.17,
55292.10.1, 55292.11.1, 55292.20.259, 55292.29.2,
55292.31.57, 55292.35.1, 55292.35.2, 55292.35.156,
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55292.37.173, 55292.43.9, 55292.44.4, 55292.44.5,
55292.44.245, 55292.45.1, 55292.47.20, 55292.47.269,
55292.47.271, 55292.51.15, 55292.51.27, 55292.51.28,
55292.51.398, 55292.51.399, 55292.52.6, 55292.52.7,
55292.52.8, 55292.52.11, 55292.52.396, 55292.57.401,
55292.58.1, 55292.58.2, 55292.58.349, 55292.58.397,
55292.59.13, 55292.59.14, 55292.59.16, 55292.59.17,
55292.59.18, 55292.59.175, 55292.59.178, 55292.59.362,
5529 2 .71.7, 5529 2 .71.8 , 5529 2 .71.9, 5529 2 .73.2 ,
55292.73.328, 55292.73.331, 55292.73.332, 55292.78.205,
55292.80.206, 55292.90.303, 55292.94.5, 55292.94.7,
55292.94.8, 55292.94.26, 55292.94.32, 55292.94.33,
55292.94.365, 55292.95.378, 55292.96.368, 55292.98.379,
55292.99.391, 55292.99.393, 55292.101.376, 55292.107.394,
552 9 2 .117. 2 5 8 , 552 9 2 .117. 339, 552 9 2 .1 2 2 .4 0 0 ,
552 9 2 .1 2 4 . 5 0 , 552 9 2 .1 2 4 . 32 6 , 552 9 2 .1 2 4 . 3 71 ,
552 9 2 .1 2 5.16 6 , 552 9 2 .141. 2 53 , 552 9 2 .141. 2 5 4 ,
55292.141.256, 55292.143.152, 55292.144.3, 55292.600.3,
55292.600.4, 55292.600.18, 55292.600.20, 55292.600.21,
55292.600.25, 55292.600.26, 55292.600.30, 55292.600.32,
55292.600.33, 55292.600.49, 55292.600.51, 55292.600.54,
55292.600.55, 55292.600.56, 55292.600.60, 55292.600.61,
55292.600.62, 55292.600.85, 55292.600.93, 55292.600.94,
55292.600.96, 55292.600.97, 55292.600.98, 55292.600.103,
5529 2 .6 0 0 .10 8 , 5529 2 .6 0 0 .111, 5529 2 .6 0 0 .11 2 ,
5529 2 .6 0 0 .11 5, 5529 2 .6 0 0 .116 , 5529 2 .6 0 0 .1 2 4 ,
5529 2 .6 0 0 .1 31, 5529 2 .6 0 0 .1 3 4 , 5529 2 .6 0 0 .1 39,
552 9 2 .6 0 0 .141 , 552 9 2 .6 0 0 .142 , 552 9 2 .6 0 0 .14 6 ,
55292.600.147, 55292.600.257; за с. Писарево, община
Нови пазар – 56486.27.66, 56486.28.24, 56486.28.64,
56486.28.123, 56486.61.106, 56486.65.9, 56486.65.10,
56486.65.17, 56486.65.18, 56486.65.180, 56486.67.95,
56486.103.352; за с. Правенци, община Нови пазар – 58027.17.1, 58027.17.2, 58027.17.3, 58027.17.4,
58027.17.5, 58027.17.7, 58027.17.167, 58027.17.269,
58027.18.101, 58027.18.561, 58027.18.566, 58027.18.567,
58027.18.568, 58027.18.569, 58027.19.225, 58027.21.80,
58027.21.85, 58027.21.226, 58027.21.227, 58027.21.267,
58027.23.15, 58027.23.29, 58027.23.30, 58027.23.31,
58027.23.32, 58027.23.115, 58027.23.235, 58027.23.250,
58027.73.74, 58027.73.89, 58027.73.114, 58027.73.138,
58027.73.151, 58027.73.155, 58027.73.215, 58027.73.216,
58027.73.253, 58027.73.254, 58027.73.300, 58027.180.11,
58027.180.83, 58027.180.86, 58027.180.101, 58027.180.102,
58027.180.134, 58027.180.135, 58027.180.273; за с. Преселка, община Нови пазар – 58205.5.240, 58205.6.240,
58205.7.240, 58205.7.241, 58205.13.14, 58205.13.21,
58205.13.243, 58205.13.309, 58205.14.48, 58205.14.49,
58205.14.188, 58205.14.230, 58205.14.240, 58205.14.313,
58205.14.891, 58205.15.91, 58205.15.127, 58205.15.128,
58205.15.129, 58205.18.24, 58205.18.190, 58205.18.305,
58205.29.320, 58205.29.350, 58205.30.30, 58205.30.31,
58205.30.57, 58205.30.342, 58205.30.343, 58205.30.344,
58205.30.367, 58205.31.1, 58205.31.88, 58205.31.343,
58205.34.88, 58205.36.1, 58205.36.19, 58205.36.88,
58205.37.9, 58205.37.13, 58205.37.345, 58205.38.2,
58205.38.29, 58205.38.30, 58205.38.115, 58205.38.154,
58205.38.345, 58205.38.355, 58205.38.357, 58205.40.190;
за с. Стоян Михайловски, община Нови пазар – 69506.7.180, 69506.7.181, 69506.7.186, 69506.7.187,
69506.7.204, 69506.7.229, 69506.7.230, 69506.8.3,
69506.8.5, 69506.8.7, 69506.8.8, 69506.8.9, 69506.8.10,
6950 6.8.16, 6950 6.8.17, 6950 6.8.18, 6950 6.8.97,
69506.13.201, 69506.14.167, 69506.14.170, 69506.16.1,
69506.16.67, 69506.16.108, 69506.16.169, 69506.17.1,
69506.17.37, 69506.17.151, 69506.24.18, 69506.26.2,
69506.26.3, 69506.26.56, 69506.26.174, 69506.26.179,
69506.26.181, 69506.26.183, 69506.26.188, 69506.26.191,
6950 6.27.4, 6950 6.27.5, 6950 6.27.7, 6950 6.27.8,
69506.27.9, 69506.27.11, 69506.28.135, 69506.58.23,
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69506.58.24, 69506.58.25, 69506.58.26, 69506.58.27,
69506.58.28, 69506.58.29, 69506.58.30, 69506.58.36,
69506.58.133, 69506.58.136, 69506.63.1, 69506.64.1,
69506.64.2, 69506.64.3, 69506.64.4, 69506.64.5,
69506.64.6, 69506.64.96, 69506.64.98, 69506.73.177; за
с. Сечище, община Нови пазар – 66353.10.139,
66353.10.203, 66353.10.220, 66353.11.4, 66353.11.5,
66353.11.6, 66353.11.15, 66353.11.19, 66353.11.201,
66353.12.71, 66353.13.17, 66353.14.91, 66353.14.200,
66353.14.250, 66353.16.14, 66353.16.200, 66353.17.5,
66353.17.6, 66353.17.19, 66353.17.29, 66353.17.30,
66353.18.117, 66353.23.45, 66353.26.1, 66353.26.4,
66353.26.23, 66353.26.24, 66353.27.1, 66353.27.2,
66353.27.5, 66353.27.9, 66353.27.210, 66353.29.8,
66353.29.11, 66353.29.12, 66353.29.14, 66353.29.15,
66353.29.16, 66353.29.22, 66353.29.200; за с. Стан,
о бщина Нови па зар – 6 8 74 4 .1.1 , 6 8 74 4 .1. 2 3,
6874 4.1.393, 6874 4.1.394, 6874 4.2.1, 6874 4.3.8,
6 874 4.4.2 , 6 874 4.4. 3, 6 874 4.4.10, 6 874 4.4.4 0 2 ,
68744.6.403, 68744.11.322, 68744.12.310, 68744.12.331,
68744.12.350, 68744.12.353, 68744.12.381, 68744.12.392,
68744.12.600, 68744.14.2, 68744.14.3, 68744.14.378,
68744.15.1, 68744.15.3, 68744.15.4, 68744.16.24,
68744.16.377, 68744.25.105, 68744.25.106, 68744.25.376,
68744.25.382, 68744.26.1, 68744.26.43, 68744.26.81,
68744.26.110, 68744.26.155, 68744.26.156, 68744.26.380,
68744.26.386, 68744.26.387, 68744.26.391, 68744.28.28,
68744.28.398, 68744.28.399, 68744.28.400, 68744.31.7,
68744.31.31, 68744.31.308, 68744.31.335, 68744.31.336,
68744.31.339, 68744.328.2, 68744.328.311; за с. Тръница, община Нови пазар – 73300.11.23, 73300.11.35,
73300.11.39, 73300.12.81, 73300.12.83, 73300.15.230,
73300.18.8, 73300.18.9, 73300.18.10, 73300.18.42,
73300.18.43, 73300.18.74, 73300.18.190, 73300.18.220,
7330 0.19.1, 7330 0.19.2 , 7330 0.19.3, 7330 0.19.4,
7330 0.19.7, 7330 0.19.8, 7330 0.19.9, 7330 0.19.16,
73300.19.17, 73300.19.18, 73300.19.19, 73300.19.31,
73300.20.27, 73300.20.28, 73300.20.63, 73300.23.9,
73300.23.11, 73300.23.12, 73300.24.61, 73300.24.126,
73300.24.501, 73300.95.95, 73300.98.98, 73300.102.5,
73300.102.12, 73300.102.14, 73300.102.15, 73300.102.17,
73300.102.37, 73300.102.45, 73300.102.180. Проектите за изменение се намират в Службата по геодези я, картог рафи я и ка даст ър – Шу мен. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
2067
23. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 30 по
протокол № 6 от 23.01.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: план-извадка – изменение на план за регулация – изменение
границите на кв. 22; откриване на нова улица
от о.т. 63 – нова, до о.т. 588 – нова, и създаване
на нови кв. 21б и кв. 22в; изменение границите
на УПИ VI-453, 454, 1043 от кв. 22, създаване на
УПИ VI-3189 – „За ЖС“, и приобщаването му към
нов кв. 21б; изменение границите на „Спортен
терен“ и създаване на УПИ I – „За спортен терен“, от нов кв. 22в, м. В. з. Михово блато, район
„Панчарево“; план-извадка – план за регулация
на УПИ V-3191 – „За ЖС“, за поземлен имот с
идентификатор 37914.6848.3191, кв. 21б – нов, м. В.
з. Михово блато, район „Панчарево“; план-извадка – план за застрояване на нов УПИ VI-3189 – „За
ЖС“, и УПИ V-3191 – „За ЖС“, от кв. 22б, м. В.
з. Михово блато, район „Панчарево“. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
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план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в район „Панчарево“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2068
4. – Община гр. Белене, област Плевен, отдел „Устройство на територията и общинска
собственост“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за изменение
на ПУП – ПРЗ на УПИ II в стр. кв. 158, гр. Белене, и изменение на ПУП – ПР на общински
и държавни имоти в обхвата на археологическа
недвижима културна ценност „Антична крепост
Димум“, засягащо кв. 154, 157 и 15, гр. Белене.
Проектът е изложен в стая № 12 в сградата на
общинската администрация гр. Белене. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да бъдат направени до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2095
4. – Община Ботевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 21 от
30.01.2020 г. на Общинския съвет – Ботевград,
одобрява план (ПУП) – ПП за изграждане на
ново въздушно отклонение с усукан проводник
от съществуващ клон на ВЛНН от ТП „Зелин“
за захранване на нови абонати в м. Широко ливаде, Ботевград, общата дължина на трасето е
приблизително L=347,30 м, преминава през ПИ
05815.3.102, ПИ 05815.5.160 и ПИ 05815.5.13 – общинска публична собственост, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище
Ботевград. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Ботевг рад пред А дминист ративни я
съд – София област.
2090
2. – Община Карнобат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 31 от 5.02.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Карнобат, е одобрен
ПУП – парцеларен план за обект: Кабелна линия 20 kV от СРС 99 в имот с идентификатор
02765.29.149 по кадастралната карта на землище
с. Детелина от извод СН „Крушево“, подстанция
ВС „Крумово градище“, до фургон в ПИ с идентификатор 02765.42.136 по кадастралната карта
на землище с. Детелина, община Карнобат. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Карнобат
пред Административния съд – Бургас.
2091
3. – Община Карнобат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 30 от 5.02.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Карнобат, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна
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линия 20 kV от СРС 89 в имот с идентификатор
67920.34.107 по кадастралната карта на землище
с. Соколово от извод СН „Соколово“, подстанция
ВС „Карнобат“, до фургон в ПИ с идентификатор
67920.63.100 по кадастралната карта на землище
с. Соколово, община Карнобат. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Карнобат пред
Административния съд – Бургас.
2092
1. – Община Карнобат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 23 от 5.02.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Карнобат, е одобрен
ПУП – план за регулация за квартали с № 3, 71,
70, 69, 79, 141, 142, 147 и 148 по плана на гр. Карнобат, като уличната регулационна граница по
ул. Елин Пелин, гр. Карнобат, касаеща цитираните квартали, минава по съществуващата на
място имотна граница. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Карнобат пред Административния съд – Бургас.
2093
1. – Община Лом на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и съобразно чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че с Решение № 48 от протокол
№ 5 от 31.01.2020 г. на ОбС – гр. Лом, е одобрен
ПУП – парцеларен план за изграждане на главен
тръбопровод на напоителна система за капково
напояване на царевица, засягащ полски пътища
(общинска собственост) с № 44238.1.200, .1.201,
.1.206, .15.50, .15.52, .15.53, .15.55, .17.50, .17.53, .17.55,
.19.54, .29.52, .92.51, .92.52, .93.50, .93.53, .94.50,
.94.51, .97.50, .97.51, .97.52, .98.51, .99.51, .99.53, .99.54,
.100.50, .103.50 в землището на гр. Лом.
2033
48. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабелна линия 20 kV
от РУ 20 kV на п/ст Малко Търново до имоти
с номера: 46663.52.590 (стар номер УПИ ІІІ-477,
кв. 52), 46663.52.588 (стар номер УПИ V-477, кв.
52) и 46663.52.587 (стар номер УПИ VI-477, кв.
52) за изграждане на фотоволтаични централи“.
Проектът се намира в сградата на Община Малко
Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, стая
№ 6, Малко Търново. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Малко Търново.
1996
1. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 400, взето
с протокол № 21 от 28.12.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура:
Уличен канал по общински път с идентификатор
56784.238.67 по КККР на гр. Пловдив до УПИ
441 006, за складово-административна база за
търговия с ел. оборудване, гр. Пловдив, местност
Прослав. Решението и одобреният проект на
подробен устройствен план – парцеларен план са
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изложени за запознаване в Община Пловдив, пл.
Централен № 1, ет. 8, стая 6. Решението може да
бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив.
2034
2. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура: „Улична канализация
по общински път с идентификатор 56784.510.9522,
56784.230.21 и 56784.512.9581 по КК на гр. Пловдив
до УПИ ІІ-5100362 – за смесено обществено обслужване и жилищно застрояване, кв. 77 по плана
на ПУП – ПРЗ и схеми на кв. Христо Смирненски
IV, Пловдив. Проектът е изложен за запознаване
в сградата на Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. 8, стая 6. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1998
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 24
от 28.01.2020 г. на Общинския съвет „Марица“
е одобрен ПУП – парцеларен план за подземна оптична кабелна линия с. Труд – с. Строево по т расе, как то следва: с. Труд от ПИ
№ 501.1892 – ПИ № 41.603 – ПИ № 40.603, с. Строево – ПИ № 142.1 – ПИ № 62.48 – ПИ № 62.47 – ПИ
№ 501.1017 до ПИ № 501.1021, с обща дължина
2528 м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Марица“ до Административния съд – Пловдив.
2028
10. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 23
от 28.01.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на кабелна линия НН от стълб № 8 на БКТП „Христо
Ботев“ до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ 12.394 по кадастралната карта
на с. Скутаре, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Марица“ до Административния съд – Пловдив.
2029
1. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор
63427.182.1 в м. Над линията, землище на гр. Русе,
п рез и мо т и с и ден т ифи кат ори 63427.182.25,
63427.182.32 и 63427.182.42 – общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1997
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7. – Община Свищов на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 71 от 30.01.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Свищов, е одобрен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и
ПИ 65766.132.35 за селскостопански, горски, ведомствен път (общинска публична собственост)
по КК и КР на землището на гр. Свищов. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 22 на
сградата на общината и може да бъде разгледан
всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов до
Административния съд – Велико Търново.
2069
3. – Община гр. Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересованите лица, че е изготвен помощен
план на имотите на ползвателите и на бившите
собственици на зоната по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ по
к.к. на землище с. Славовица, община Септември,
за ПИ с идентификатори 67009.20.510, 67009.15.239,
670 09.15.235 и 670 09.20.274 в м. Славовица.
Помощният план и регистрите на имотите на
ползвателите и бившите собственици са изложени
за разглеждане в сградата на общинската администрация – Септември, отдел „ТСУ“, ет. 3, стая 11.
Копие на изготвената документация на помощния
план за предварително запознаване на жители
на с. Славовица е предоставена и в кметството.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
до кмета на община Септември, като приложат
документите за собственост и други документи,
които считат за необходимо.
2097
1. – Община с. Ковачевци, област Перник,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план и план
на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от
ПЗРЗСПЗЗ за имоти в землищата на с. Косача – м.
Дръшкарска, Преслап, Косачки рид, При къщи,
Заграня, Стубел, с. Ковачевци – м. Весен чукар,
При леше, Китка и Огорелица, с. Егълница – м.
При Ляшковци и Чифлико, община Ковачевци,
област Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения по
приетите по реда на чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
помощен план и план на новообразуваните имоти
и придружаващата ги документация могат да се
подават от заинтересованите лица до кмета на
община Ковачевци в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
Възложител на плановете е областният управител
на област Перник. Плановете са изложени за
разглеждане в сградата на община Ковачевци,
ет. 2, стая № 10.
2113
2. – Община с. Ковачевци, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
са изработени проекти за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Външно ел.
захранване до УПИ І-153, кв. 104“, с. Егълница, и подробен устройствен план – парцеларен
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план за обект „Водопроводно отклонение от
съществуващ водопровод PE-HD ∅ 63 до УПИ
І-153, кв. 104“, с. Егълница, община Ковачевци,
област Перник. Възложител на плановете е „СП
Трейд 2014“ – ЕООД. Плановете са изложени за
разглеждане в сградата на Община Ковачевци,
ет. 2, стая № 10.
2114

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 381/2020 г.
по описа на Административния съд – Варна,
по постъпил протест от Варненската окръжна
прокуратура срещу Наредбата за осигуряване
на пожарната безопасност на територията на
община Варна, приета с Решение № 4126-16 от
12.07.2006 г. по протокол № 43 от 12.07.2006 г. и
изменена с Решение № 5370-14 от 19.09.2007 г.
по протокол № 57 от 19.09.2007 г. на Общинския
съвет – гр. Варна.
2087
Административният съд – Видин, на основание
чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило
оспорване по жалба на протест от заместник-прокурор на Окръжната прокуратура – Видин, против
Наредбата за определяне на размера на местните
данъци, приета с Решение № 39 от 29.02.2008 г.
на Общинския съвет – с. Чупрене, по което е
образувано адм. д. № 52/2020 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане на 12.05.2020 г. от 9,30 ч.
2080
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с който е оспорена Наредба
№ 11 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Криводол, по което
е образувано адм. д. № 121/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
19.05.2020 г. от 10,30 ч.
2086
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 112/2020 г. по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, против чл. 3, ал. 1, т. 6 от Наредбата
за реда и условията за отпускане на финансова
помощ за новородено дете в община Монтана,
приета с Решение № 1018 от 28.02.2019 г., изм. с
Решение № 1071 от 25.04.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Монтана. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Монтана, чрез председателя,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 112/2020 г. е насрочено за 27.03.2020 г. от 10 ч.
2020
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 63, ал. 2 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Белене, приета с Решение № 16 от 11.02.2008 г.
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на Общинск и я съвет – гр. Белене, изменена
и допълнена с Решение № 128 от 27.01.2009 г.,
изм. и доп. с Решение № 3 от 29.01.2010 г., изм.
и доп. с Решение № 2 от 24.01.2011 г., изм. и
доп. с Решение № 13 от 29.12.2011 г., изм. и доп.
с Решение № 119 от 14.12.2012 г., изм. и доп. с
Решение № 92 от 12.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 4 от 23.01.2015 г., изм. и доп. с Решение
№ 98 от 1.09.2016 г., изм. и доп. с Решение № 144
от 30.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 8 от
30.01.2019 г., по който е образувано адм. д. № 170
по описа на Административния съд – Плевен,
за 2020 г.
2021
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Никопол (приета с
Решение № 177 от 14.04.2009 г. на Общинския съвет – гр. Никопол), по което е образувано адм. д.
№ 164/2020 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
2088
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 364 по описа за
2020 г. на Административния съд – Пловдив, по
протест на Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 37, ал. 2, чл. 40, чл. 43, ал. 1 и 2, чл. 49,
ал. 1, т. 4, пр. 1 в частта, в която са посочени
т. 12 и 13 от приложение № 4 към глава втора,
раздел VІ от Закона за местните данъци и такси,
чл. 55, ал. 4 и 5, т. І, ІІ и VІІ от приложение № 2
на Наредбата за определяне на местните данъци
на територията на община Съединение.
2084
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 32, ал. 4, чл. 52, ал. 1,
т. 2 и 4 от Наредба № 8 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Брезово, по който е образувано адм. д. № 425/2020 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
2085
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжната прокуратура – Хасково, против чл. 11,
ал. 1 в частта „... от 1 март ... до 30 октомври...“;
ал. 2 в частта „... от 1 март...“; чл. 35, ал. 2, предл.
(изречение) второ; чл. 40; чл. 41, ал. 1; ал. 2; ал. 6;
ал. 8 в частта „... специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари“;
ал. 9 в частта „... специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари“;
чл. 45; чл. 46, ал. 1 в частта „... от 1 март ... до
30 октомври...“ и изр. второ в частта „... от 1
март...“; чл. 52, ал. 1, т. 4 в частта „... т. 12 и 13
на приложение № 4 към глава втора, раздел V от
Закона за местните данъци и такси“ от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Симеоновград, по който
е образувано адм. д. № 150/2020 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
1.04.2020 г. от 10 ч.
2079
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Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване на Решение № 9/3/2 по
протокол № 3 от третото заседание на Общинския
съвет – гр. Елхово, проведено на 19.12.2019 г., с
което на основание чл. 67, ал. 2 ЗМДТ е одобрен
размерът на такса битови отпадъци за всяко задължено лице в промили, за всяка от услугите
по чл. 62 ЗМДТ, съгласно Приложение № 23 в
частта му за гр. Елхово, по което е образувано
адм. дело № 13/2020 г. по описа на Административния съд – Ямбол.
2083
Варненският районен съд, 41 състав, призовава
Патрик Николик, роден на 20.08.1963 г., гражданин на Франция, като ответник по предявения
от Гергана Ангелова Николик, ЕГН 6811304556,
иск с правно основание чл. 49 от СК по гр.д.
№ 19819/2019 г. по описа па ВРС, 41 състав,
че следва да се яви в Районния съд – Варна, в
канцеларията на деловодството на 41 състав в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба по делото и приложенията. Съдът указва
на ответника, че съгласно чл. 40, ал. 1 от ГПК
страната, която живее или замине за повече
от един месец в чужбина, е длъжна да посочи
лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако нямат
пълномощник по делото в РБ, а според ал. 2,
когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат по делото и
се смятат за връчени.
2022
Районният съд – Монтана, гражданска колегия, 3 състав, призовава Саид Тахир Абас Казми,
роден на 1.06.1983 г. в Пакистан, с неизвестен адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок считано
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр.д. № 124/2020 г.,
заведено от Павлина Любенова Казми, за връчване
на искова молба и приложения към нея ведно
със съобщение по чл. 131 ГПК (иск за развод по
чл. 49 от СК). При неявяване на ответника или
упълномощено от него лице в указания срок съдът
ще му назначи особен представител и делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2089
Софийският районен съд, І ГО, 127 състав,
призовава Емили я Вилнер Пантева, родена
на 4.09.1946 г., и Елизабет Пантева, родена на
3.02.1977 г., и двете с неизвестен адрес в чужбина,
като ответници по гр.д. № 42809/2018 г. по описа
на СРС, І ГО, 127 състав, да се явят в двуседмичен срок считано от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ в съда за получаване на
съобщението по чл. 131 ГПК ведно с преписи
от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, както
и да посочат свой съдебен адрес за призоваване
и връчване на съобщения. При неявяване в посочения срок книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответниците ще бъде назначен
особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2101
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, съобщава на Георги
Асенов Живков, ЕГН 5011206923, с постоянен
адрес: София, ж.к. Хиподрума № 116, вх. Б, че
по гр.д. № 8839/2005 г. по описа на Софийския
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районен съд, 55 състав, образувано по иск за
делба, по който е конституиран като страна на
мястото на починалия съделител Манол Иванов
Живков, е постановено решение, което подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“, и е постъпила въззивна
жалба от Снежанка Георгиева Христова, по която
може да подаде отговор в същия срок.
2102
Софийският районен съд, гражданска колегия, ІІ гражданско отделение, съобщава на Иван
Асенов Живков, ЕГН 4907146661, с адрес: София,
ж.к. Стрелбище № 19, че по гр.д. № 8839/2005 г.
по описа на Софийския районен съд, 55 състав,
образувано по иск за делба, по който е конституиран като страна на мястото на починалия
съделител Манол Иванов Живков, е постановено
решение, което подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, и е
постъпила въззивна жалба от Снежанка Георгиева Христова, по която може да подаде отговор
в същия срок.
2103
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, съобщава на Божидарка
Асенова Миланова, ЕГН 5302016515, с постоянен
адрес: София, ж.к. Западен парк № 107, вх. А, ап. 3,
че по гр.д. № 8839/2005 г. по описа на Софийския
районен съд, 55 състав, образувано по иск за
делба, по който е конституирана като страна на
мястото на починалия съделител Манол Иванов
Живков, е постановено решение, което подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“, и е постъпила въззивна
жалба от Снежанка Георгиева Христова, по която
може да подаде отговор в същия срок.
2104
Софийският районен съд, 72 състав, уведомява
Никол Попов с постоянен и настоящ адрес – София, бул. Дондуков № 40, ет. 4, апартамент; Магдалена Попов с постоянен и настоящ адрес – София,
бул. Дондуков № 40, ет. 4, апартамент; Грегъри
Попов с постоянен и настоящ адрес – София,
бул. Дондуков № 40, ет. 4, и Кристиана Попов с
постоянен и настоящ адрес – София, бул. Дондуков № 40, ет. 4, че срещу тях са предявени
осъдителни искове и е образувано гр.д. от „Топлофикация София“ – ЕАД. Указва им, че могат в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да получат книжата по делото в канцеларията на Софийския районен съд – София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, ІІ гражданско отделение,
72 състав, както и да посочат адрес в страната,
на който да бъдат призовани като ответници по
гр.д. № 52827/2019 г.
2105
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 89 състав, е образувал гр. д. № 73997/2019 г.
по иск с правно основание чл. 49 СК от Светослава
Венцеславова Стоянова срещу Мбаке Диало – без
известен адрес в Република България, като ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата
молба, след като се запознае с исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2106
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Софийският районен съд, ІІІ ГО, 117 състав,
призовава Ибрахим Дауод Ибрахим Идрисс, гражданин на Судан, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 14.05.2020 г. от 10 ч. като ответник по
гр. д. № 65466/2019 г., заведено от Сийка Петрова
Йотова от София, за развод по чл. 49 СК.
2107
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 1 от ТЗ с Определение № 139 от
26.02.2020 г. по т.д. № 23/2020 г. призовава кредиторите на „Булгар Минерали – Стрелча“ (н),
ЕИК 200117532, да се явят в открито съдебно
заседание за разглеждане на искането по чл. 679,
ал. 1 от ТЗ – за отмяна решение на събрание на
кредиторите на „Булгар Минерали – Стрелча“
(н), взето на 7.02.2020 г., подадено от „Ватия
Холдинг“ – АД, с ЕИК 175080698, със седалище
и адрес на управление София, комплекс ЕСТЕ,
ул. Самоков № 28И, и Люба Андреева Кожухарова – кредитори в производството по т.д.
66/10 г. за несъстоятелност на „Булгар Минерали – Стрелча“ – АД. Заседанието ще се проведе
на 10.03.2020 г. от 13,30 ч. в сградата на Съдебната
палата – Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.
2112

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на сдружение
„Браншови съюз на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на 7.04.2020 г. в 11 ч. на адрес: София, ул. Бачо Киро № 5, вх. А, ет. 6, ап.
25 – офис на сдружението, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет на сдружението за 2019 г.; 2. приемане на годишен отчет
на приходи и разходи на сдружението за 2019 г.;
3. приемане на програма за текущата 2020 г.; 4.
приемане на проектобюджет за 2020 г. При липса
на кворум на основание чл. 14, ал. 1 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетно събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2081
24. – Координационният съвет на Асоциацията
на демократичните синдикати (АДС) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 14-и конгрес
(общо събрание) на синдиката на 10.04.2020 г. в
10 ч. в София, УНСС, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на АДС за дейността на
АДС през 2019 г.; 2. приемане на доклада на ЦКК
от ревизията на АДС; 3. приемане на финансовия
отчет на АДС за 2019 г. и бюджета на АДС за
2020 г.; проект за решение – конгресът приема
финансовия отчет на АДС за 2019 г. и бюджета на
АДС за 2020 г.; 4. връчване на награди и грамоти
за активна синдикална дейност. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът
ще се проведе в 11 ч. на 14.04.2020 г. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията
на участниците ще се извърши на 10.04.2020 г.
от 9 ч. до 10 ч. в голямата конферентна зала (I
етаж) на Университета за национално и световно
стопанство (УНСС), София.
2032
11. – Управителният съвет на сдружение
„Център за психологически увреждания“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ по
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своя инициатива свиква редовно общо събрание
на 11.04.2020 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски № 112, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за 2019 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2019 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2020 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2020 г.; 5. промяна в състава
на управителния съвет; 6. промяна на устава; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
и ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2030
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Фондация
„За Оборище“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2020 г. в
18 ч. в София 1504, район „Оборище“, ул. Проф.
Асен Златаров № 10, при следния дневен ред: 1.
промяна на членовете на управителния съвет
(УС); 2. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 20 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2178
1. – Управителният съвет на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
13.04.2020 г. от 16 до 20 ч. на адрес: София, ул. Сердика № 4, в заседателната зала на Института по
философия и социология при БАН, при следния
дневен ред: 1. приемане отчетите и доклада на
председателя и на изпълнителния директор на
УС на СГС „Щастливеца“ за дейността на управителния съвет от 2006 г. до 2016 г. и от 2016 г.
до 2020 г.; 2. формиране на комисия по избор,
представяне на кандидатури и провеждане на
избор за нов управителен съвет и на председател
на СГС „Щастливеца“ чрез тайно гласуване; 3.
обсъждане на промени в устава и в правилника
на СГС „Щастливеца“ по отношение на нов адрес на сдружението, членски внос и условия за
членство, изисквания за свикване на общо събрание и добавяне на допълнителни образователни
дейности към основните цели на сдружението; 4.
представяне на план за развитие на сдружението
от страна на новия управителен съвет.
2172
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.04.2020 г. в 17 ч. в София,
ул. Струмица № 1А, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружение с нестопанска цел „Институт за развитие
на публичната среда“; 2. приемане на отчета за
дейността на сдружението; 3. избор на нови членове на управителния съвет на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
2119
1. – Председателят на управителния съвет
на сдружение „Национален център за безплатна правна помощ“ – София, ул. Гургулят № 31,
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ет. 1, свиква общо събрание на 20.04.2020 г. в
10 ч. на адреса на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 2. промяна в
управителния съвет на сдружението; 3. вземане
на решение за пререгистрация на сдружението;
4. други. Всички материали за общото събрание
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението.
2037
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на ВиК операторите в
Република България“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно общо
събрание на 22.04.2020 г. в 15 ч. в с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора,
СПА хотел „Калиста“ – конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
управителния съвет за дейността на „Съюз на ВиК
операторите в Република България“ за 2019 г.;
2. доклад на председателя на контролния съвет
относно годишния счетоводен отчет за 2019 г.
на сдружението; 3. обсъждане и приемане на
предложените изменения в устава на сдружението
във връзка с измененията на ЗЮЛНЦ и смяната на седалището; 4. определяне на размера на
годишния членски внос за 2020 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
редовното отчетно общо събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в редовното отчетно
общо събрание лично или чрез упълномощен от
тях представител.
2153
1. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация – София, на основание
чл. 12, ал. 6 от ЗНС свиква редовно общо събрание на Българския институт за стандартизация
на 24.04.2020 г. в 11 ч. в зала 4 „Асен Златаров“,
ет. 3 на Националния дом на науката и техниката
в София, ул. Г. С. Раковски № 108, при следния
дневен ред: 1. приемане на членове на БИС; 2.
преустановяване правата на членове на БИС; 3.
избор на член на управителния съвет от група 4
за остатъка до края на мандата; 4. приемане на
отчета за дейността на БИС за 2019 г.; 5. приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС
за 2019 г.; 6. приемане на бюджета на БИС за
2020 г.; 7. разни. Регистрацията на упълномощените представители на членовете на Българския
институт за стандартизация започва в 9,30 ч. и ще
се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 13
от ЗНС и чл. 30 от устава на БИС събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2151
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Български есперантски
съюз“ – София, на основание решение на УС на
сдружението от 11.11.2019 г., чл. 19, ал. 4 от устава и
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква 72-ро общо отчетно
събрание на сдружението на 25.04.2020 г. в 9 ч. в
Трявна, залата на хотел „Трявна“, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад за дейността
на УС на сдружението за периода от 4.05.2019 г. до
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25.04.2020 г.; 2. приемане на финансов отчет на
сдружението за 2019 г. и на проектобюджет на
сдружението за 2020 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2019 г.; 4. приемане на отчетен доклад на контролната комисия
за дейността на сдружението от 4.05.2019 г. до
25.04.2020 г.; 5. приемане на промени в устава на
сдружението, както следва: А. член 19, т. 7 става: „Поканата за свикване на общо събрание се
обявява в Агенцията по вписванията и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и се
поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден.“;
Б. член 19, т. 8 става: „В срок от един месец от
обявяването на поканата в търговския регистър
дружествата и юридическите лица са длъжни да
изпратят до управителния съвет на сдружението
актуален списък по образец на отчетените членове и протоколи с избраните делегати.“; В. в
чл. 19: т. 10, 12, 13, 14 – думата „членове“ става
„делегати“; Г. към чл. 19 да се добави т. 21, както
следва: „21. Членовете на управителния съвет,
контролно-ревизионната комисия и главният редактор на списанието „Булгара есперантисто“ са
делегати на общото събрание по право.“; Д. да
се впише в чл. 20, ал. 1 на устава нова т. 13,
както следва: „13. Одобрява и приема годишния финансов отчет на сдружението.“; 6. избор
на почетни членове на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за законно независимо от броя
на присъстващите делегати на общото събрание.
Поканват се всички делегати да участват в общото събрание.
2039
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на зайцевъдите“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 27.04.2020 г.
в 11 ч. в Заседателната зала на Земеделския
институт – Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на НАЗ за 2019 г.; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същото място, същия ден с един час по-късно при
същия дневен ред.
2082
5. – Управителният съвет на Сдружението на
производителите на растителни масла и масло
продукти в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава свиква
общо събрание на 28.04.2020 г. в 12 ч. в „Рослин
Сентрал парк хотел“ – София, конферентна зала
№ 2, бул. Витоша № 106, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за 2019 г.; проект за решение: ОС
приема отчета за дейността на сдружението за
2019 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на сдружението за 2019 г.; проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет на сдружението за 2019 г.; 3. приемане на бюджета на
сдружението за 2020 г.; проект за решение: ОС
приема бюджета за 2020 г.; 4. избор на управителен съвет и председател на управителния съвет;
проект за решение: ОС освобождава досегашните
членове на управителния съвет и избира членове
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на управителния съвет и председател; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощен
представител. Подробните писмени материали
по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението. Юридическите членове на
сдружението се легитимират чрез удостоверение
за актуално състояние. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място един час
по-късно и при същия дневен ред.
2177
10. – Управителният съвет на Съюз по хранителна промишленост към ФНТС – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21.1
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 30.04.2020 г. в 10,30 ч. в Националния дом
за наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски
№ 108, ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред:
1. приемане отчета за дейността на управителния
съвет за 2019 г. и годишния финансов отчет; 2.
приемане отчета на контролния съвет за 2019 г.;
3. приемане бюджета на съюза за 2020 г.; 4. приемане на програма на съюза за 2020 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на ФНТС, което
ще се проведе през 2020 г.; 6. в общото събрание
може да участва всеки член на сдружението.
2183
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за съдействие
на отбраната“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от своя устав свиква общо
събрание на сдружението на 30.04.2020 г. в 10 ч.
в София, ул. Димитър Трайкович № 1-Б, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за периода 2016 – 2020 г.; проект
за решение – ОC приема/не приема отчета на УС;
2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички редовни членове
на сдружението да вземат участие в събранието
лично или чрез упълномощено от тях лице.
2123
5. – Управителният съвет на Националното
сдружение на производителите и предприемачите
„Изберете българското“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от устава на сдружението и свое решение от 16.02.2020 г. свиква общо
събрание на сдружението на 8.05.2020 г. в 11 ч. в
София, ул. Лайош Кошут № 5, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на УС на сдружението
през изминалата 2019 г. и приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за календарната
2019 г.; 2. решение за пререгистрация на сдружението в Агенцията по вписванията в срок; 3.
вземане на решение за прекратяване на сдружението поради липса на дейност и назначаване на
ликвидатор; 4. избор на нов управителен съвет и
председател поради отпадане на част от членовете; 5. прекратяване на регистрацията на клона
на Национално сдружение на производителите
и предприемачите „Изберете българското“, ЕИК
1301560840012, в Русе, ул. Фердинанд № 24, поради
липса на дейност и назначаване на ликвидатор
на клона; 6. приемане на нов устав. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 36
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
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присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на
разположение на членовете на общото събрание
в офиса на сдружението по седалището и адреса
на управление.
2073
85. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по спортна акробатика „Орел“ – Айтос,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, съгласно
свое протоколно решение и в изпълнение на
изискванията на чл. 10, ал. 2 от устава свиква
общо събрание на 16.04.2020 г. в 16 ч. на градски
стадион „Крум Делчев“ при следния дневен ред:
1. промяна в устава на сдружението; 2. промяна
в състава на управителния съвет на сдружението – освобождаване на членове, замяна на
представителите на членове в управителния
съвет и общото събрание; 3. приемане на отчет
на управителния съвет; 4. приемане на отчет на
контролния съвет; 5. обсъждане и приемане на
годишния доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за
дейността на СНЦ „Клуб по спортна акробатика
„Орел“ за 2019 г.; 6. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет за 2019 г. на СНЦ „Клуб
по спортна акробатика „Орел“. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11,
ал. 2 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място,
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2175
1. – Управителни ят съвет на РОЕ „Шалом“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 11.04.2020 г. в 9 ч. в залата на
РОЕ „Шалом“ – Бургас, ул. Митрополит Симеон
№ 24, при следния дневен ред: 1. излъчване на
трима делегати за Националната конференция
на ОЕБ „Шалом“; 2. прием на нови членове; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
10 ч. независимо от броя на присъстващите в
същата зала, на същия адрес.
2035
21. – Управителният съвет на сдружение
„Танцов ансамбъл „Девня“ – Девня, на основание
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
16.04.2020 г. в 14,30 ч. в Заседателната зала на „Агрополихим“ – АД, Девня, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС (управителен съвет)
и КС (контролен съвет) за периода 2015 – 2018 г.
вкл.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС и КС; 3. освобождаване от членство в
сдружението „Заводски строежи“ – АД; 4. избор
на нови ръководни органи на сдружението; 5.
вземане решения по бюджета на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15,30 ч., на същото място при същия дневен ред.
2038
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
по тенис на маса „АСТА“ – Димитровград, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно общо събрание на 12.05.2020 г. в 17 ч.
на адрес ул. Девети май № 6, Димитровград, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет и на контролния съвет за дейността на
клуба за 2018 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния финансов отчет на клуба за 2018 г.; 3.
доклад на управителния съвет и на контролния
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съвет за дейността на клуба за 2019 г.; 4. одобряване и приемане на годишния финансов отчет на
клуба за 2019 г.; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват на събранието.
2195
6. – Управителният съвет на „ Арда Рейсинг – спортен клуб по картинг“, Кърджали,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.04.2020 г. в 17 ч., в Кърджали, кв.
Възрожденици, бл. 101, вх. Б, ап. 17, при следния
дневен ред: 1. приемане на началния баланс на
сдружението и доклада, който го пояснява; 2.
приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията и пояснителния доклад
към баланса, приемане на годишния отчет на
ликвидатора; 3. приемане на годишен финансов
отчет и годишен доклад за дейността; 4. вземане
на решение за разпределение на имуществото; 5.
вземане на решение за освобождаване от отговорност ликвидатора на сдружението; 6. вземане
на решение за освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружението; 7. вземане на решение за заличаване на
сдружението в Търговския регистър; 8. други.
Поканват се всички членове или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 9,
ал. 9 от устава общото събрание се отлага с един
час на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на
адреса на управление на дружеството: Кърджали,
кв. Възрожденци, бл. 101, вх. Б, ап. 17.
2036
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Левски – Лясковец“ – Лясковец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 13, ал. 1 от устава на сдружението
и протокол на УС от 24.02.2020 г. свиква редовно
общо събрание на сдружението на 29.04.2020 г. в
17,30 ч. на адреса на управление на сдружението – Лясковец, ул. Капитан Дядо Никола № 44,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове в сдружението; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет от заеманите
от тях постове в УС с оглед на изтичане на мандата съгласно чл. 17 от устава на сдружението;
3. извършване на промяна в дейността на сдружението – от частна полза в обществена полза,
и изменение на устава – глава І, раздел „Дейност
в частна полза“, чл. 6, който ще има следното
съдържание: „раздел „Дейност в обществена
полза“, Чл. 6. Клубът ще осъществява дейност в
съответствие с разпоредбите на закона и устава
в обществен интерес.“; 4. изменение на устава в
чл. 13, ал. 3, както следва: „Поканата се поставя
на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на клуба, най-малко един
месец преди насрочения ден.“; 5. избор на нов
състав на управителния съвет; 6. приемане на
годишен счетоводен отчет за 2019 г. на сдружението; 7. обсъждане и приемане на бюджета
на сдружението за 2020 г. и основни насоки за
работата му; 8. други. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете всеки работен ден
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от 9 до 17 ч. на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 14
от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно.
2196
3. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб „Диана – МВР Монтана“, Монтана, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 10.04.2020 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението: Монтана, ул. Ал. Стамболийски № 2,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на УС на сдружението за периода 2014 – 2019 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2017, 2018 и 2019 г.; 3. промени в
устава на сдружението; 4. приемане на бюджета
на сдружението за 2020 г.; 5. освобождаване на
досегашния управителен съвет и избор на нов
управителен съвет на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
редовното общо събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение в
седалището на сдружението.
2031
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Мълния“ – с. Климент, област Шумен, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на 18.04.2020 г. в 18 ч. в клуб „Мълния“ – с. Климент, област Шумен, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет и годишния доклад за дейността на ФК
„Мълния“ за 2019 г.; 2. приемане на изменения
в задължителното съдържание на устава на ФК
„Мълния“, свързани с органите на управление,
членството в сдружението и др.; 3. освобождаване
на членове на УС и на КС, избор на председател
на сдружението и избор на нов контролен съвет;
4. организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2174
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нес т опа нск а це л „Фу тболен к л у б „ Атлетик – Мокрище“ – с. Мокрище, област Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 3.05.2020 г. в 18 ч. в читалището в с. Мокрище,
област Пазарджик, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на членовете на управителния
съвет и освобождаването им от отговорност; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. предложения
за промени в устава на сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб „Атлетик – Мокрище“.
2100
317. – Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“
и ЦДГ „Снежанка“ – с. Писанец, община Ветово, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на настоятелите
на 16.05.2020 г. в 11 ч. в салона на читалище
„Просвета – 1901 г.“ – с. Писанец, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
съвета на настоятелите и финансовото състояние
на настоятелството за 2019 г.; 2. избиране на нов
съвет на настоятелите (председател, зам.-предсе-
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дател, секретар-касиер и членове); 3. приемане на
бюджета на настоятелството; 4. разни. Поканват
се всички членове на настоятелството да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2099
6. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Футболен клуб „Родопа – Рибново“ – с. Рибново, област Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 7.05.2020 г. в 18 ч.
на адрес: с. Рибново, ул. Първа № 55 (училището), при следния дневен ред: 1. актуализация на
списъка на старите и приемане на нови членове;
2. избор на членове на управителния съвет; 3.
приемане на нов устав; 4. приемане на ГФО. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
2173
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Спартак“,
с. Склаве, област Благоевград, на основание

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

чл. 26, ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.04.2020 г. в 10 ч. в с. Склаве,
ул. Партизанска № 54, при следния дневен ред: 1.
разглеждане и приемане на ГФО на сдружението
за 2019 г.; проект за решение – ОС приема ГФО
на сдружението за 2019 г. и го одобрява за публикуване в ТРРЮЛНЦ; 2. разглеждане на молба
за приемане на нови членове в сдружението;
проект за решение – ОС приема нови членове
на сдружението; 3. освобождаване на членовете
на контролния съвет и заличаване на контролния съвет като орган на управление; проект за
решение – ОС освобождава членовете на контролния съвет и взема решение за заличаване
на контролния съвет като орган на управление;
4. освобождаване на членове на управителния
съвет и промяна числеността на състава на УС;
проект за решение – ОС освобождава членове
на УС и променя числеността на състава на
УС; 5. приемане на нов устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема нов устава на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2040
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