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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение по Доклада за дейността на
Временната комисия за проучване на
фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на
програма „Хоризонт“ на Българското
национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху
ръководството и журналисти от Българското национално радио

ни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
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2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Националния
статистически институт за 2020 г.
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откриване на процедура за възлагане
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Бургас
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Министерски съвет
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2020 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за
вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които
осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета
с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г.
 Постановление № 40 от 8 март
2020 г. за одобряване на допълнител-

 Решение № 149 от 5 март 2020 г. за
обявяване на 7 юли за професионален
празник на специалистите по връзки с
обществеността
19
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № 8121з-247 от 28 февруари
2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията
на Министерството на вътрешните
работи за учебната 2020/2021 г.
20
Комисия за регулиране
на съобщенията
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 Решение № 89 от 27 февруари 2020 г.
за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения
37
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването
на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за
политически натиск върху ръководството и
журналисти от Българското национално радио
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите
и обстоятелствата, свързани с прекъсване
на излъчването на програма „Хоризонт“ на
Българското национално радио, както и на
твърденията за политически натиск върху
ръководството и журналисти от Българското
национално радио.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 март 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2251
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(3) Със средствата по ал. 1 да се увеличат
разходите по Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна
информация за състоянието на Република
България“, бюджетна програма „Преброяване
2021“, по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
(4) По бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. по Функционална
област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието
на Република България“, бюджетна програма
„Преброяване 2021“, да се създаде админист
риран разходен параграф „Разходи, свързани
с преброяване 2021“ в размер до 5 310 000 лв.
Чл. 2. Средствата за общините по подготовката и провеждането на дейностите по
„Преброяване 2021“ в размер до 310 000 лв. се
осигуряват в рамките на средствата по чл. 1
чрез трансфер от бюджета на Националния
статистически институт по бюджетите на
общините на базата на фактически извършените разходи.
Чл. 3. Със сумата в размер 4 682 000 лв. да
се увеличат показателите по чл. 33, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Председателят на Националния статистически институт да извърши съответните
промени по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 5 МАРТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюд жета на Националния статистически
институт за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Националния статистически
институт за 2020 г. в размер 10 800 000 лв., в
т. ч. 6 118 000 лв. по показател „Персонал“,
за ресурсно осигуряване на изпълнението на
Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 45, ал. 3 от Закона за преброяване
на населението и жилищния фонд в Репуб
лика България през 2021 г. и чл. 74, ал. 1 и
чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Националния
статистически институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2227
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 5 МАРТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 10 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2020 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности,
свързани с издаването на българските лични
документи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства 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 управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
(2) Със сумата 10 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2020 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извършва 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.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 6 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
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бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г.,
бр. 30 от 2015 г., бр. 34 от 2016 г. и бр. 2 от
2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“;
бб) в т. 5 след думите „решение за сключване на“ се добавя „административни“;
б) алинея 3 се отменя.
2. В чл. 12:
а) в ал. 2 числото „1545“ се заменя с „1563“;
б) в ал. 4 числото „10“ се заменя с „9“.
3. В чл. 16:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Дирекция „Вътрешен одит“ е функционално обособена структура, независима от
останалите организационни структури на фонда, която осъществява дейността си съгласно
Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС), Дефиницията на вътрешния одит,
Етичния кодекс, Международните стандарти
за професионалната практика по вътрешен
одит и добрите практики в областта.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва вътрешен одит на структури, програми,
дейности и процеси във фонда по финансово
подпомагане на кандидати и ползватели с
държавни помощи и със средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, Европейския фонд за гарантиране
на земеделието (ЕФГЗ), както и структури,
дейности и процеси, свързани с дейността на
общата администрация.“;
в) в ал. 4:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. изготвя на базата на оценка на риска
стратегически план и годишен план за дейността си, които след съгласуване с одитния
комитет се утвърждават от изпълнителния
директор;“
бб) точка 12 се отменя.
4. В чл. 19, ал. 4 т. 7 се изменя така:
„7. осъществява контролни дейности на
декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, които се
подават от служителите във фонда;“.
5. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира и координира дейността по
провеждане на обществени поръчки;
2. организира и координира дейността по
прогнозиране и планиране на обществените
поръчки и изготвяне на план график за провеждането им през съответната година;
3. подготвя документациите за участие в
обществени поръчки в съответствие с предоставените є от съответната отговорна дирекция
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необходими технически данни по предмета
на поръчката и специфични изисквания към
кандидатите или участниците;
4. отговаря за подготовката и изпращането
на информацията в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
5. организира сключването на договорите
за обществени поръчки;
6. организира съхраняването на документацията по възлагане на обществени поръчки до
приключване на изпълнението на договорите
и предаване на документацията в архива на
фонда;
7. разработва и предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор вътрешни правила
за управление на цикъл обществени поръчки
във фонда;
8. поддържа електронни регистри за обществените поръчки и за сключените договори за
възлагане на обществени поръчки във фонда;
9. осъществява процесуално представителство по дела, които са свързани с проведени
процедури за възлагане на обществени поръчки
по реда на ЗОП;
10. изразява становища и извършва дейности
по въпроси, които са свързани със законосъобразността на обществените поръчки.“
6. В чл. 28, ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. организира извършването на проверките
по получени сигнали за нередности съобразно
вътрешните правила и извършва проверки по
възникнали съмнения за измама;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. поддържа регистър на сигналите за
нередности, които са свързани с усвояването
на средства от европейските фондове и от
държавния бюджет;“.
7. В чл. 29, ал. 2 т. 10 се изменя така:
„10. съгласува актуализиране на вътрешните актове на фонда, които са изготвени от
оперативните структурни звена в съответствие
с приети промени в законодателството и решенията на управителния съвет;“.
8. В чл. 31 т. 3 се отменя.
9. Член 34 се отменя.
10. В чл. 36:
а) точка 1а се изменя така:
„1а. организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и извършва оторизация по схемите за преходна
национална помощ, схемите за обвързано
подпомагане, Мярка 12 „Плащания по Натура
2000 и Рамковата директива за водите“, Мярка 13 „Плащания за райони с природни или
други специфични ограничения“, Мярка 10
„Агроекология и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020) и осъществява методически контрол по прилагането на Мярка 14
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„Хуманно отношение към животните“ (мярка
14) от ПРСР 2014 – 2020, която се администрира
от областните дирекции на фонда;“
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя: „както и изготвя и актуализира Методическо ръководство за прилагането на мярка
14, което е свързано с работата на служителите,
и изработва програми за тяхното обучение;“
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и по мярка 14“;
г) в т. 7 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
11. В чл. 37 т. 6 се отменя.
12. В чл. 38, т. 6 думите „на кандидатите
или“ се заличават.
13. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Дирекция „Рибарство и аквакултури“ (РБА) изпълнява делегирани функции
по верификация на разходите по Оперативна
програма за развитие на сектор Рибарство
2007 – 2013 (ОПРСР 2007 – 2013) и ПМДР.
Дирекцията е отговорна за извършване на
административни проверки за удостоверяване,
че съфинансираните продукти и услуги са
доставени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително извършени и
съответстват на националното и европейското
законодателство, като:
1. проверки на подадените от бенефициентите искания за плащане;
2. проверки на финансовите и техническите
отчети към исканията за плащане;
3. проверки за изпълнение на сключените
договори с избраните изпълнители;
4. отчитане на резултатите от извършените
проверки на място;
5. изчисляване окончателния размер на
допустимите разходи по искането за плащане;
6. оторизация на плащанията;
7. контролиране и актуализиране на работните процедури и работните документи,
които са свързани с обработката на исканията
за плащане;
8. проверки за спазване на нормативните
и договорните задължения от страна на ползвателите след извършване на окончателно
плащане по проектите по ПМДР;
9. изготвяне на бюджетните прогнози за
съфинансирането на разходите по ОПРСР
20 07 – 2013 и по ПМДР от национа лни я
бюджет.“
14. В чл. 40 се създават ал. 13 и 14:
„(13) Дирекция „Финансова“ отговаря за
процесите на осчетоводяване на всички приходи, разходи и други операции на Разплащателната агенция, които са възникнали във
връзка с изпълнението на схемите и мерките
за подпомагане по линия на ЕФГЗ, ЕЗФРСР,
Европейския фонд за морско дело и рибарство
2014 – 2020, както и от държавния бюджет.
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Изготвя и изпраща отчети за нуждите на ЕК
относно извършените и прогнозните разходи
и получените приходи по ЕФГЗ и ЕЗФРСР.
(14) Дирек ци я „Финансова“ изпълн ява
функции по Програма „САПАРД“, като:
1. отговаря за процесите на водене, събиране и осчетоводяване на всички вземания
и други операции по Програма „САПАРД“;
изготвя и изпраща тримесечни и годишни
отчети на дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите;
2. получава и извършва проверка на всички сигнали за нередности и информация за
изискуеми задължения;
3. обработва и съхранява информация за
развитието на образуваните граждански и
наказателни производства;
4. осъществява взаимодействие с компетентните органи по въпроси, които са свързани
с отчитане на установените нередности и със
събиране на вземанията;
5. отговаря за опазването и съхраняването
на оригиналната документация за проектите по
Програма „САПАРД“, методически ръководи
и контролира областните дирекции на фонда
при изпълнение на задълженията за опазването и съхраняването на документацията по
Програма „САПАРД“.“
15. В чл. 43:
а) в т. 3:
аа) в буква „а“ думите „дирекция „ОППМРСР“
се заменят с „дирекция „ДПМРСР“;
бб) създава се буква „г“:
„г) приемат заявления за подпомагане
и заявления за плащане по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР
2014 – 2020;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. отговарят за опазването и съхраняването на документацията за проектите по
програма „САПАРД“ съгласно указанията,
които са дадени от изпълнителния директор
и от директора на дирекция „Финансова“.“
16. В чл. 44:
а) създава се нова т. 2:
„2. администрирането на заявленията по
мярка 14, като:
а) обработват, одобряват, оторизират и
извършват последващ контрол на подадените
заявления по чл. 43, ал. 3, буква „г“;
б) осъществяват последваща обработка на
подадените заявления след постановен акт от
компетентен орган, като извършват необходимите последващи действия;
в) извършват повторна калкулация и оторизация въз основа на резултатите от извършена
извънредна редакция.“;
б) досегашната т. 2 става т. 3.
17. Членове 45 и 46 се отменят.
18. В чл. 49, ал. 3 думите „и процедури по
програма „САПАРД“ и“ се заличават.
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19. Приложението към чл. 12, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 12, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури на ДФ „Земеделие“ – 1563 щатни
бройки
Централно управление – 649 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
4
Главен секретар
1
Звено „Сигурност на информацията“
2
дирекция „Вътрешен одит“
18
Финансови контрольори
3
Звено „СРОПРС „Рибарство“
5
Звено „Интегрирана система за администриране и контрол“
8
Инспекторат
9
Обща администрация
142
в т. ч.:
дирекция „Правна“
24
дирекция „Противодействие на измамите“
15
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол и координация“
13
дирекция „Човешки ресурси“
7
дирекция „Административно-стопанско
обслужване“
48
дирекция „Обществени поръчки“
7
дирекция „Информационни технологии“
28
Специализирана администрация
456
в т. ч.:
дирекция „Финансовa“
47
дирекция „Технически инспекторат“
42
дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“
65
дирекция „Рибарство и аквакултури“
18
дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане“
12
дирекция „Инвестиционни схеми за
подпомагане“
11
дирекция „Директни плащания“
64
дирекция „Договориране по ПМРСР“
98
дирекция „Оторизация на плащанията
по ПМРСР“
99
Областни дирекции – 914 щатни бройки“
20. Навсякъде в текста думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министър/министъра на земеделието и храните“
се заменят съответно с „Министерството на
земеделието, храните и горите“ и „министър/
министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, приет с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 41 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 91 от
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2013 г., бр. 29 от 2015 г. и бр. 62 от 2016 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 4 думите „и дирекция „Структурни фондове по рибарство“ се заличават.
2. Член 7а се изменя така:
„Чл. 7а. (1) Функциите на финансов контрольор се изпълняват от служители, които
са определени със заповед на изпълнителния
директор на агенцията.
(2) Редът и начинът за осъществяването на
предварителния контрол за законосъобразност
се определят с акт на изпълнителния директор
на агенцията.“
3. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) За слу ж ителите, които извършват
контролни функции, се установява ненормиран работен ден, като при получен сигнал те
реагират съгласно изискванията на трудовото
законодателство.“
4. В чл. 12 се създава нова т. 18:
„18. подпомага дейностите по Програмата
за морско дело и рибарство.“
5. В чл. 13 се създава т. 21:
„21. подпомага дейностите по Програмата
за морско дело и рибарство.“
6. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Главна дирекция „Рибарство и
контрол“ има 6 териториални звена със статут
на отдели, както следва:
1. отдел „Рибарство и контрол – Черно
море“ със седалище Бургас, с териториален
обхват областите Бургас, Варна и Добрич;
2. отдел „Рибарство и контрол – Централен
Дунав“ със седалище Русе, с териториален
обхват областите Велико Търново, Габрово,
Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище,
Силистра и Шумен;
3. отдел „Рибарство и контрол – Западна
България“ със седалище София, с териториален обхват областите Благоевград, Видин,
Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Софияград и София;
4. отдел „Рибарство и контрол – Южна
България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара
Загора, Хасково и Ямбол;
5. отдел „Център за наблюдение на риболова“ със седалище Варна и места за извършване
на дейността в гр. Варна и в гр. Бургас;
6. отдел „Структурни фондове по рибарство“
със седалище София.
(2) Изпълнителният директор на агенцията определя числеността на всеки отдел с
длъжностното разписание на агенцията в
зависимост от географското разположение на
областта, наличните рибностопански обекти в
нея, специфичните особености и историческото присъствие на риболова и аквакултурите
в региона и др.
(3) Дейността на отделите се ръководи
от началник на отдел, който се назначава
от изпълнителния директор на агенцията и
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е пряко подчинен на директора на Главна
дирекция „Рибарство и контрол“.“
7. В чл. 15:
а) в ал. 1 се създават т. 6 – 14:
„6. изготвя програмните документи за
прилагане на структурната политика на ЕС
в областта на рибарството;
7. изпълнява функциите на Управляващ
орган на ОПРСР, като:
а) удостоверява, че съфинансираните продукти и услуги са доставени или извършени
и че декларираните от ползвателите разходи
за проектите са действително изпълнени и са
в съответствие с националните правила и с
правилата на ЕС;
б) извършва проверки на място на отделни
проекти в съответствие с одобрените правила
и процедури за работа;
в) гарантира, че съхранява счетоводните
записи за всеки проект по ОПРСР и че са
събрани данните за изпълнението, които са
необходими за финансово управление, мониторинг, проверки, одити и оценка на ОПРСР;
г) гарантира, че ползвателите и други лица,
които са включени в изпълнението на проектите, поддържат отделна счетоводна система
или адекватна счетоводна аналитична сметка
за всички сделки, отнасящи се до проекта,
в съответствие с националните счетоводни
актове;
д) гарантира, че оценките на ОПРСР се
извършват съобразно националното законодателство и правото на ЕС;
е) гара н т и ра, че С ер т ифи ц и ра щ и я т и
Одитният орган получават цялата необходима информация относно процедурите и
проверките, които са извършени във връзка
с разходите за целите на сертифицирането и
съответно на одита;
ж) установява процедури, които да гарантират, че всички документи относно разходите
и одитите, свързани с прилагането на ОПРСР,
позволяват нейното проследяване;
8. осигурява спазването на изискванията
за информираност, прозрачност и публичност
на ОПРСР;
9. поддържа и използва информационна
система за управление на проекти по ОПРСР
и база данни;
10. изпълнява и други дейности, които са
възложени с нормативен акт или от министъра
на земеделието, храните и горите;
11. администрира нередности и измами,
като:
а) отговаря за администриране на нередности по проекти, които са финансирани по
ОПРСР;
б) отговаря за реда за администриране на
сигнали за нередности;
в) отговаря за реда за администриране на
нередности, в т.ч. установяване, регистриране,
докладване, корективни действия, последвaщото им проследяване и приключване;

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

12. докладва на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“
на Министерството на вътрешните работи
(АФКОС), на Европейската служба за борба
с измамите (ОЛАФ), на Министерството на
земеделието, храните и горите и на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
13. води необходимите регистри, които са
свързани с нередностите и измамите;
14. подпомага дейностите по Програмата
за морско дело и рибарство.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Отделите по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 5:
1. осъществяват оперативните функции
по надзор и контрол върху стопанския и
любителския риболов и аквакултурата, спазването на правилата за отговорен риболов,
опазването на рибните ресурси, търговията с
водни организми и продукти от тях и други
функции, които са регламентирани от Закона
за рибарството и аквакултурите;
2. прилагат държавната политика в областта
на любителския риболов;
3. отговарят за прилагането на европейското
законодателство във връзка с контрола върху
нелегалния, нерегулирания и недекларирания
риболов.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Отделът по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря
за извършване на дейностите по ОПРСР.“
8. В чл. 15а се създава т. 15:
„15. подпомага дейностите по Програмата
за морско дело и рибарство.“
9. Член 16 се отменя.
10. Приложението към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на
агенцията – 220 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
2
Главен секретар
1
Обща администрация
28
в т.ч.
дирекция „А дминистративно-правно
обслужване и човешки ресурси“
14
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
14
Специализирана администрация
188
в т. ч.:
Главна дирекция „Рибарство и контрол“
173
дирекция „Управление на рибарството
и опазване на рибните ресурси“
15“
11. Навсякъде в текста думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят
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съответно с „Министерството на земеделието,
храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 3. В Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция
по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм.,
бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 32 и
71 от 2016 г., бр. 94 от 2017 г. и бр. 2, 64, 66
и 104 от 2018 г.), в чл. 2 се правят следните
изменения:
1. В основния текст числото „1261“ се заменя с „1243“.
2. В т. 1 числото „1068“ се заменя с „1050“.
§ 4. В Устройствения правилник на Центъра
за оценка на риска по хранителната верига,
приет с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 71 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 15:
а) точки 20 и 22 се отменят;
б) в т. 35 думите „ведомствата и органите, които провеждат държавната политика в
областта на хранителната верига“ се заменят
с „институциите и органите по чл. 3, ал. 1,
т. 4 от ЗЦОРХВ“.
2. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото „50“ се заменя с „54“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„7“ се заменя с „8“;
в) на ред „Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване и човешки
ресурси“ числото „7“ се заменя с „8“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „39“ се заменя с „42“;
д) на ред „Дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти
и синергисти“ числото „13“ се заменя с „16“.
3. Навсякъде в текста думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят
съответно с „Министерството на земеделието,
храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски
фондове“, приет с Постановление № 89 на
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 32 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2016 г.,
бр. 94 от 2017 г. и бр. 104 от 2018 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „32“ се заменя
с „34“.
2. В приложението към чл. 11, ал. 3:
а) в наименованието числото „32“ се заменя с „34“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „25“ се заменя с „27“;
в) на ред „Одитни дейности по европейските земеделски фондове“ числото „14“ се
заменя с „16“.
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§ 6. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90
от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г.,
бр. 9, 15, 49, 50, 52 , 59 и 72 о т 2 011 г.,
бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр. 77 от
2013 г., бр. 29, 50 и 68 от 2015 г., бр. 12, 32,
62, 71 и 76 от 2016 г., бр. 55 и 94 от 2017 г. и
бр. 64, 66 и 104 от 2018 г.), в приложението
към чл. 2, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 3 числото „32“ се заменя с „34“.
2. В т. 7 числото „50“ се заменя с „54“.
3. В т. 10 числото „226“ се заменя с „220“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от първо
число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2269

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 6 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за вписване в регистъра и
за изискванията към дейността на лицата,
които осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и
от тях по занятие, приета с Постановление
№ 181 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 69 от 20 04 г.; изм. и доп.,
бр. 104 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 14 от
2012 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 18 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Добиване, преработване и сделки с
благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях по занятие могат да
извършват:
1. търговци, регистрирани по Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа
на нормативен акт; в предмета на дейност на
търговеца или в дейността на юридическото
лице трябва да е вписано осъществяване на
дейности с благородни метали и скъпоценни
камъни и изделия със и от тях по занятие;
2. дружества по Закона за задълженията
и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния
регистър на лицата, осъществяващи дейности
с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия с тях.“
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§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Вписването в регистъра по ал. 1 се
извършва въз основа на писмено заявление по
образец съгласно приложение № 1 с посочен
ЕИК (БУЛСТАТ) по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел за служебна проверка на
статуса на търговците и проверка на дружества по Закона за задълженията и договорите
за извършване на съответната икономическа
дейност съгласно класификатора за икономическите дейности. Към заявлението се
прилагат следните документи в оригинал или
заверено копие:“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 4 буква „а“ се изменя така:
„а) за български граждани, родени в страната – копие от личната карта или три имена и единен граждански номер (ЕГН) с цел
служебно установяване на обстоятелствата
относно съдимостта чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по
реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за
функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.);“.
2. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Не се извършва вписване в регистъра
по чл. 2, ал. 1, а извършеното вписване се
заличава служебно от длъжностно лице по
ал. 9, като се отбелязва в регистъра в срок до
14 дни от настъпването на някое от следните
обстоятелства:
1. когато някой от документите, изисквани
съгласно наредбата, е признат за недействителен;
2. когато физическите лица – търговци,
членовете на управителните и контролните
органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физичес
ките лица, заявени за вписване в регистъра за
осъществяване на заявените за регистрация
дейности по наредбата, са осъдени с влязла
в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и
кредитната система и за престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителната
система съгласно Наказателния кодекс;
3. по молба на регистрираното лице;
4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от
търговския регистър или дружество по Закона
за задълженията и договорите в регистър
БУЛСТАТ;
5. при смърт на физическото лице – търговец.“
3. Алинея 12 се изменя така:
„(12) За вписването в регистъра на лицата,
които осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали
и скъпоценни камъни и изделия със и от тях
по занятие, министърът на икономиката или
оправомощено от него длъжностно лице издава
удостоверение съгласно приложение № 2. Копие от удостоверението се съхранява на видно
място във всеки търговски обект или ателие.“
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§ 3. В чл. 4 т. 2 се изменя така:
„2. чрез ръчно промиване на златоносен
пясък с допълнителни дребни технически
средства – след полу чаването на писмено
съгласие от кмета на общината, на чиято
територия се намира обектът с обозначени
географски координати;“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „Дейността по изработката“ се добавя „по ал. 1“.
2. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. списък на лицата, които непосредствено
ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация
съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно изискванията за
придобиване на професионална квалификация
по Закона за професионалното образование и
обучение и Закона за висшето образование;“.
§ 5. В чл. 15, ал. 3 накрая се добавя „по
образец съгласно приложение № 3“.
§ 6. В чл. 41, ал. 3 думите „утвърден от
министъра на икономиката“ се заменят с „по
образец съгласно приложение № 3а“.
§ 7. В чл. 44, ал. 4 думите „утвърден от
министъра на икономиката“ се заменят с „по
образец съгласно приложение № 3а“.
§ 8. В чл. 52 ал. 4 се изменя така:
„(4) Изображение на фирмения знак по
ал. 3 се представя в лабораторията за проверка и маркиране на благородни метали към
Националната агенция за приходите в София.
Министерството на икономиката може да
изиска информация относно фирмения знак
по ал. 3.“
§ 9. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. Внос и износ на необработени
диаманти могат да осъществяват само лица,
вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1.“
§ 10. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. Министърът на икономиката координира участието в дейностите по изпълнение
на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от
20 декември 2002 г. относно въвеждане на
схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия
с необработени диаманти.“
§ 11. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 13, ал. 3 и 4“ се
заменят с „чл. 13а, ал. 10“.
§ 12. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
т. 5 се изменя така:
„5. ЕИК/БУЛСТАТ:“.
§ 13. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 12
думите „ф.д. №“, „данъчен №“ и „БУЛСТАТ“
се заменят с „ЕИК/БУЛСТАТ“, а думата
„Директор:“ се заменя с „Министър/оправомощено длъжностно лице:“.
§ 14. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 2 и чл. 15, ал. 3
.............................................................................
(име, адрес и регистрационен номер в публичния
регистър по чл. 2, ал. 1)

РЕГИСТЪР
за продадените/закупените благородни метали
за ….......... г.
№
по
ред

Покупки

Продажби

Метал Копроба личество

Стойност

Управител:

“
§ 15. Наименованието на приложение № 3а
се изменя така:
„Приложение № 3а
към чл. 41, ал. 3 и 4 и чл. 44, ал. 4“.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2270

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 8 МАРТ 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 Република България за 2020 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 7 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за
гарантиране на готовност за профилактични
и противоепидемични действия и ефективен
отговор на създадената епидемична ситуация
с COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, 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 промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 28, ал. 2 от Постановление № 381
на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2020 г.)
числото „15“ се заменя с „30“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването и
на министъра на финансите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2279

РЕШЕНИЕ № 145
ОТ 5 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Свети Влас – запад“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 604 на Министерския
съвет от 22 юли 2016 г. за утвърждаване на
минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано), изменено с Решение № 682
на Министерския съвет от 14.11.2019 г., и
мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия за морски плаж „Свети Влас – запад“, съставляващ морски плажове „Свети
Влас – запад 1“ и „Свети Влас – запад 2“, община Несебър, област Бургас – изключителна
държавна собственост, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Свети Влас – запад“, съставляващ морски
плажове „Свети Влас – запад 1“ и „Свети
Влас – запад 2“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 12 424 кв. м,
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индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1693 от
6 февруари 2020 г. и Акт за изключителна
държавна собственост № 1694 от 6 февруари
2020 г., съставени съответно за поземлен имот
с идентификатор 11538.4.106 и поземлен имот
с идентификатор 11538.3.173 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3
октомври 2005 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № 18-13480 от 23 декември 2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, и специализираната карта и
регистър на морски плаж „Свети Влас – запад“,
приети с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 9072 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 210 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В а к т и вната п ла ж на п лощ не са
включени: площта, заета от каменист плаж
в размер 3329 кв. м, и общата площ на обектите на инфраструктурата в размер 23 кв. м,
представляващи: бетонова площадка с площ
16 кв. м и стълба с площ 7 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 458 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 478 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
принадлежности, определени с концесионния
договор или с допълнително споразумение
към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване,
по обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване;
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1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията и всяка друга самостоятелна вещ,
които осигуряват безпрепятствено, нормално
и безопасно функциониране на обекта на
концесията или предоставянето на услугите – предмет на концесията, извън посочените
принадлежности, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор срещу правото му да получава приходи
от потребителите на услугите или от трети
лица и срещу задължението му да заплаща
концесионно възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
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свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнители на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
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8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване
на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с концесионния договор и с
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на обектите и съоръженията, необходими
за изпълнение на условията по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
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или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на защитена
зона по Директивата за опазване на дивите
птици BG0002043 „Емине“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
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8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесия и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
за предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
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10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен ДДС;
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер на 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва плащане на
годишни концесионни възнаграждения с ДДС,
дължими за всяка година от срока на концесията, без гратисен период и при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 51 264,35 лв.,
определен съгласно Методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата – 9,10 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно
класираната на първо място оферта, но не е
по-малък от 9,10 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
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срок до един месец от влизането в сила на
концесионни я договор; първото годишно
концесионно въ знаг ра ж дение обезпечава
периода от датата на влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година и за периода от 1 януари
на последната календарна година, през която
концесионният договор е в сила, до датата на
изтичането срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор – неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
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15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018 и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, като в противен случай
не се допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 25 632,18 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2229
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РЕШЕНИЕ № 146
ОТ 5 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Златна рибка“,
община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необн.), изменено с Решение
№ 682 на Министерския съвет от 2019 г., и
мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Златна рибка“,
община Созопол, област Бургас, наричан понататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Златна рибка“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 36 686 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
67800.1.342 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Созо-
пол, одобрени със Заповед № РД-18-60 от
4.10.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1483 от 19.02.2015 г. и
специализираната карта и регистър на морски
плаж „Златна рибка“, приета с Протокол № 5
от 4 декември 2012 г. на комисията по чл. 18
от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за
създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлеж ности, свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, с размер 20 432 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 396 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ не са включени: площите, заети от обекти на инфраструк-
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турата в размер 371 кв. м, представляващи
6 стълби с обща площ 26 кв. м, 2 площи с
камъни в размер 89 кв. м, 2 откоса с обща
площ 217 кв. м, 1 крайбрежна алея с площ
10 кв. м, 1 бетонова площадка с площ 29 кв.
м, площта, заета от блатна растителност, в
размер 309 кв. м и площта на пясъчните дюни
в размер 15 574 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 804 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж от
№ 1 до № 280 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
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участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като при необходимост ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура с временни
връзки или осигури по друг начин функционирането на преместваемите обекти и съоръжения съгласно действащото законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на обектите и съоръженията, необходими
за изпълнение на условията по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло-
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жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на Природна
забележителност „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“, Защитена
зона по Директива за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
BG0000146 „Плаж Градина – Златна рибка“ и
Защитена зона по Директива за опазване на
дивите птици BG0002077 „Бакърлъка“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
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8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година концесионерът представя
банкова гаранция за цялостно изпълнение
на договора в размер, равен на размера на
предложеното от него концесионно възнаграждение с включен данък върху добавената
стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз-
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мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и ред, определени с концесионния договор
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 75 366,88 лв.,
определено съгласно Методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчис
ления от базата 5,80 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не по-малък
от 5,80 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
концесионния договор; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на концесионния
договор до края на същата календарна година
и за периода от 1 януари на последната календарна година, през която концесионният
договор е в сила, до датата на изтичането на
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година от 1 януари до 31 декември от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор, неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
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12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
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18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани с подобряването на облика на морския
плаж – с относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 37 683,44 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2230

РЕШЕНИЕ № 149
ОТ 5 МАРТ 2020 Г.

за обявяване на 7 юли за професионален
празник на специалистите по връзки с обществеността
На основание чл. 154, ал. 3 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 3 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 7 юли за професионален празник
на специалистите по връзки с обществеността
(PR специалистите).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2231
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МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-247
от 28 февруари 2020 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на
Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2020/2021 г.
Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2020/2021 г. се извършва
по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение
съгласно таблица № 1.
Таблица № 1
№

Професионално
направление/специалност

Образователно-квалификационна степен

Форма
на обучение

Срок на обучение
в години

Статут

9.1. Национална сигурност
1.

Противодействие на престъпността и опазване на Бакалавър
обществения ред

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

2.

Гранична полиция

Редовна

4

Курсант

3.

Защита на националната
Магистър
сигурност

Задочна

1,5

Студент

4.

Ст ратегическо ръководство и управление на сиМагистър
гурността и обществения
ред

Задочна

1,5

Студент

5.

Психологично подпомагане на оперативно-издирва- Магистър
телната дейност

Задочна

1,5

Студент

Бакалавър

Задочна

4

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

Задочна

1,5

Студент

Задочна

2,5

Студент

Бакалавър

3.7. Администрация и
управление
6.

Публична администрация
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Бакалавър
7.

Пожарна и аварийна безопасност
Магистър

(2) Срокът на обучение, посочен в таблица № 1, за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“, за придобиване на ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение е 1,5 години за
кандидати, които притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или по
специалността „Кризисен мениджмънт“, а е 2,5 години при други специалности от област на
висшето образование 5. Технически науки.
(3) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2.
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Таблица № 2
№

Докторски програми

Техника на безопасността на
1. труда и противопожарната техника
Защита на населението и на2. родното стопанство в критични
ситуации
Организация и управление извън сферата на материалното
3.
производство (национална сигурност)
4. Наказателно право
5. Наказателен процес
6. Криминалистика
7. Криминология
Административно право и ад8.
министративен процес
9. Психология на дейността

Форма на
обучение
Задочна
Задочна

Задочна
Задочна
Задочна
Задочна
Задочна
Задочна
Задочна

Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на
курсанти, студенти и докторанти за учебната
2020/2021 г. в АМВР по специалности, степени
и форми на обучение се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определ ят
квоти за:
1. нуждите на:
а) Министерството на вътрешните работи
(МВР), включително за деца на загинали
служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на
правосъдието и други ведомства въз основа
на сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР);
в) Министерството на отбраната (МО);
г) Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам;
2. обучение на студенти срещу заплащане
по Закона за висшето образование (ЗВО).
(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет за
приемане на студенти и докторанти съгласно
чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 от ЗВО и на решение на
академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.
Чл. 4. (1) Приемането на курсанти в АМВР
за придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата
за средно образование, от проверката на
физическата годност, от тест за интелигентност и след успешно преминаване на целия
специализиран подбор.
(2) Приемането на студенти в АМВР за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна
форма на обучение, субсидирани от държавата,
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се извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от дипломата за средно образование и
след полагане на конкурсен изпит-тест.
(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“, задочна форма
на обучение, се извършва чрез класиране с
балообразуващи оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен
на висшето образование и след полагане на
конкурсен изпит-тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено,
на хартиен носител.
(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
(6) Приемането на курсанти от Социалистическа република Виетнам се извършва
по реда за прием на чуждестранни студенти
при условия, ред и финансиране, уредени в
междуправителствена спогодба или акт на
Министерския съвет.
Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на Академията на МВР.
(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
д) определяне на квестори на конкурсните
изпити;
е) подготовка и проверка на тестовете;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед в срок до 27 март 2020 г., както следва:
1. по т. 1 и т. 2, букви „б“ и „г“ до „ж“ – на
ректора на АМВР;
2. по т. 2, букви „а“ и „в“ – от директорите
на Медицинския институт на МВР и Института
по психология на МВР.
(3) При вземане на решения комисиите
работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 17.
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Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии;
5. разглежда заявления на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запознаване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
8. организира съхраняването на изпитните
работи, протоколи и друга документация в
отдел „Учебна и информационна дейност“
на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и
комисията по чл. 11.
Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за конкурсните изпити:
1. изготвя проект на заповед на ректора
за определяне на квестори по зали за всеки
изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при
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провеждане на изпитите, като ги отразяват
в протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка
специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
5. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва
личността на кандидата с писмената работа
и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията
по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.
Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в
АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
включващ изпит по специалността и по чужд
език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя
информация за приема за учебната 2020/2021 г.,
като публикува справочник, графиците за
провеждане на специализирания подбор и
резултатите от него, тестовете и класиранията на електронната си страница в интернет
(https://www.mvr.bg/academy) и по друг подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на
специализиран подбор, подават документи
в срок от влизане в сила на наредбата до
3 юни 2020 г. включително, като дипломите
на завършилите средно образование през
2020 г. следва да се представят в АМВР до
3 юли 2020 г. включително.
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(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок
до 22 юни 2020 г. включително.
(3) След определените срокове документи
не се приемат.
(4) Структурите, в които са подадени документите от кандидатите, ги изпращат в АМВР
в срок до три работни дни след изтичането
на сроковете по ал. 1 и 2.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Кандидати за придобиване на ОКС
„бакалавър“
Чл. 16. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат
лица, които отговарят на условията да:
1. притежават само българско гражданство;
2. имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението
си във висши училища;
3. са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години
към 31 декември 2020 г.;
4. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер независимо от реабилитацията;
5. не са привлечени като обвиняеми или да
не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер;
6. не страдат от психично заболяване и да
не се водят на диспансерен отчет;
7. не се обучават и нямат придобита ОКС
по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява
с декларация (приложение № 1) към момента
на записването;
8. отговарят на минималните изисквания
за физическа годност, определени съгласно
методика за проверка на физическата годност
на кандидатите за курсанти в АМВР – приложение № 2;
9. са преминали успешно специализирано
медицинско освидетелстване съгласно Наредба
№ 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в МВР
(ДВ, бр. 66 от 2014 г.);
10. са преминали успешно психологично
изследване.
Чл. 17. (1) Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран подбор.
(2) Специализираният подбор по ал. 1 се
извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба
в МВР, и важи за годината на кандидатстване.
Нормативите за физическа годност са посочени
в приложение № 2.
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(3) В периода от 1 юни до 26 юни 2020 г., с
резервни дати на 1 юли – 2 юли 2020 г., кандидатите се явяват по график пред експертна
лекарска комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“
за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия
в Медицинския институт – МВР, утвърден от
неговия директор, а експертните заключения
за годност се изпращат по служебен път в
АМВР на комисията по чл. 7.
(4) Проверката на физическата годност се
провежда по график, утвърден от ректора на
АМВР, в периода от 2 юни до 29 юни 2020 г.,
с резервни дати на 2 юли – 3 юли 2020 г.,
като се допускат само кандидати, преминали успешно специализирано медицинско
освидетелстване.
(5) Психологичното изследване се провежда
по график, утвърден от директора на Института по психология на МВР, в периода от
3 юни до 30 юни 2020 г., с резервни дати на
3 юли – 6 юли 2020 г., като се допускат само
кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и проверка
на физическа годност.
(6) При явяването си на специализиран
подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност – за специализирано медицинско освидетелстване, проверка на физическата годност и психологично
изследване;
2. за специализирано медицинско освидетелстване:
а) удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
б) медиц инско сви дет елс т во по образец – приложение № 3, попълнено в част
„Анамнеза“ и заверено от личния лекар;
в) документ за платена такса за медицински
изследвания, провеждани от Медицинския
институт на МВР (заплащат се по банков път
по сметката на този институт);
3. за проверка на физическа годност – медицински документ за липса на противопоказания за физическо натоварване, издаден
в срок не по-рано от 3 дни преди датата на
проверката.
(7) По изключение при уважителни причини
явяване на специализиран подбор се допуска
на друга дата в периода от 1 юни до 6 юли
2020 г. след решение на комисията по чл. 7.
(8) В случаите по ал. 7 главната комисия се
сезира със заявление от кандидата, което се
подава най-късно до края на работното време
в деня на провеждане на подбора по ал. 4 и 5.
(9) Измерените резултати и направените
заключения от комисиите по специализиран
подбор са окончателни и в тях не могат да се
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извършват поправки освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват по ред на желанията специалностите, квотите и формите на обучение, за които
кандидатстват, съгласно приложение № 4;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за завършено средно
образование, а завършващите през годината
на кандидатстване – служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при Министерството
на образованието и науката (МОН);
3. декларация за гражданство съгласно
приложение № 5;
4. автобиография;
5. декларация за липса на образувано наказателно производство съгласно приложение
№ 6;
6. удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
7. декларация за съгласие за обработване
на лични данни съгласно приложение № 7;
8. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от
кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са служители на МВР – в областните дирекции на МВР;
2. служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и други ведомства, сключили договор по чл. 47, ал. 4 от
ЗМ ВР – ч рез рабо т одат ел я си/орга на по
назначаване.
Чл. 19. (1) Служителите от звената „Човешки ресурси“ при приемане на документи
от кандидати за курсанти проверяват тяхната
редовност и ги регистрират в информационната
система за управление на учебната дейност
в АМВР.
(2) Сл у ж ителите от звената „Човешк и
ресурси“ информират кандидатите за датата
и часа на явяване пред експертна лекарска
комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“ и специализирано медицинско освидетелстване от
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Централната експертна лекарска комисия в
Медицинския институт – МВР.
(3) Служителите на звената „Човешки ресурси“ извършват проучване за съответствие
на кандидатите за курсанти с изискванията
за постъпване на държавна служба в МВР,
служебно установяват обстоятелствата по
чл. 16, т. 4 и предоставят информацията на
комисията по чл. 7.
(4) При липса на съответствие с изискванията по ал. 3 служителите на звената „Човешки
ресурси“ връщат документите на кандидата
за курсант и отбелязват това обстоятелство в
информационната система за управление на
учебната дейност в АМВР.
Чл. 20. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, могат да бъдат лица:
1. държавни служители от МВР;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители на
други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗМВР;
4. служители на МО.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на условията да:
1. са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си
във висше училище;
2. не се обучават и да нямат придобита
ОКС по специалност на висшето образование,
субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 1) към
момента на записването.
Чл. 21. Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават до ректора на АМВР чрез
ръководителите на структурите по чл. 37 от
ЗМВР или съответните ръководители следните
документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формите на
обучение, за които кандидатстват (приложение № 8);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 20, ал. 1;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
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Раздел II
Кандидати за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 22. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават
само в задочна форма и трябва да бъдат лица
по чл. 20 ал. 1.
(2) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ трябва да отговарят на изискванията
на чл. 2, ал. 2.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалностите „Публична администрация“,
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“, „Защита на националната
сигурност“ и „Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната дейност“ трябва да
притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“
по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат успех не по-малък от добър
(3,50), образуван като средноаритметична
оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование
и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/
или дипломната работа;
2. да не се обучават за придобиване на
същата или по-ниска образователно-квалификационна степени и да не са придобили
ОКС „магистър“ по специалност на висшето
образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 9) към момента на записването.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни
висши училища, подлежат на признаване при
условията и по реда, уредени в Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ,
бр. 69 от 2000 г.), и Правилника за организация
на учебната дейност в АМВР.
Чл. 23. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават следните документи до ректора на
АМВР чрез ръководителите на структурите
по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 10;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 20, ал. 1;
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4. документ за платена такса за кандидатстване.
Чл. 24. Кандидати за студенти в задочна
форма на обучение срещу заплащане по реда
на чл. 21, ал. 3 от ЗВО могат да бъдат лица,
които:
1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за
обучение в желаните от тях специалности;
3. отговарят на условията на чл. 22, ал. 2
и 3, ал. 4, т. 1 и ал. 5.
Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение
срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от
ЗВО подават до ректора на АМВР следните
документи:
1. посочените в чл. 23, т. 1, 2 и 4;
2. удостоверение от Центъра за психично
здраве (психо-неврологичен диспансер) по
местоживеене;
3. медицинско свидетелство, като кандидатстуденти с увреждания прилагат и документ
от ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
4. декларация за съгласие за обработване
на лични данни съгласно приложение № 7.
Раздел III
Кандидати за докторанти
Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само
в задочна и самостоятелна форма и могат
да бъдат само лица, които притежават ОКС
„магистър“.
(2) Кандидатите за докторанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват докторската програма, за която
кандидатстват;
2. автобиография;
3. диплома за придобита ОКС „магистър“
с приложението или нотариално заверено
копие от нея, като дипломите, издадени от
чужди висши училища, се признават съгласно
чл. 22, ал. 5;
4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при
наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма на обучение могат да кандидатстват само служители
на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна
форма на обучение подават документи в срок
два месеца след обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“.
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението областта
на висшето образование, професионалното
направление, научната специалност, темата
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на дисертационния труд и прилагат проект на
дисертационния труд, разработен в основната
му част, и библиография.
Г л а в а

т р е т а

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
Провеждане на изпит, класиране и записване
за придобиване на ОКС „бакалавър“
Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС „бакалавър“ се допускат до
класиране в АМВР след успешно преминаване
на специализирания подбор.
(2) Конкурсният изпит-тест по чл. 4, ал. 2
се провежда в сградата на ректората на АМВР
в 8,30 ч. на 7 юли 2020 г.
(3) Изпитът по предходната алинея се
провежда при условията и по реда на чл. 38,
39 и 40.
Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Гранична полиция“ се
образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножи по коефициент 0,1.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг и изчислен, като сборът от получените точки за
всяка вярно решена задача се умножи по
коефициент 0,1;
5. оценката по математика от дипломата.
(3) При кандидати за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“ и „Гранична
полиция“, на които в дипломите за средно
образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се
образува като сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
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2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;
4. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
(4) При кандидати за курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“,
на които в дипломите за средно образование
няма оценки от успешно положени държавни
зрелостни изпити, балът се образува като
сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;
5. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4;
Чл. 29. (1) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Публична администрация“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по история от дипломата;
4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
студенти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2;
Чл. 30. (1) Класирането на кандидатите
за курсанти се извършва по специалности в
низходящ ред на състезателния бал, поотделно
за мъже и жени.
(2) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(3) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
(4) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си
в рамките на Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП), за която са подали
документи.
Чл. 31. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден
на 15 юли 2020 г.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на 20 и 21 юли 2020 г.
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Чл. 32. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден
на 22 юли 2020 г.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на 27 юли 2020 г.
Чл. 33. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет
години съгласно чл. 172 от ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
(3) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
или трудовите си правоотношени я с министерството и представят при записването
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 34. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 33, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 33, ал. 2 и 3.
Чл. 35. Учебната година за новоприетите
курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение започва с въвеждаща подготовка.
Чл. 36. При записване кандидатите за
задочно обучение, субсидирано от държавата, представят документ за платена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2020/2021 г.
Раздел II
Провеждане на изпит, класиране и записване
за задочно обучение за придобиване на ОКС
„магистър“
Чл. 37. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, и студенти срещу заплащане по
реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за придобиване
на ОКС „магистър“ полагат конкурсен изпиттест за всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности,
както следва:
1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на
13 юли 2020 г.;
2. „Публична администрация“ – на 14 юли
2020 г.;
3. „Защита на националната сигурност“ – на
15 юли 2020 г.;
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4. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на
16 юли 2020 г.;
5. „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ – на 16 юли
2020 г.
Чл. 38. (1) Тестовете се провеж дат по
програми, съдържащи теми, определени от
съответната комисия.
(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy).
(3) В съответствие с темите по ал. 1 се
разработват варианти на тестове с множество
отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на
определеното място с документ за самоличност
за съответния конкурсен изпит 30 минути
по-рано от началния час.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
Чл. 39. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности
в присъствието на кандидатите чрез жребий
се изтегля вариант на тест по съответната
програма.
(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, букви
„д“ и „е“.
(3) Продължителността на конкурсните
изпити е един астрономически час считано
от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидатът може
да напусне изпитната зала до десет минути
в присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват
мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни
средства по време на изпита.
(6) Тест на хартиен носител се попълва с
писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за
преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, той се анулира, като причината се посочва в изпитния
протокол.
(8) При за върш ва не на изп и та вс ек и
кандидат поставя в малък плик бланката с
личните си данни и го запечатва. Писмената работа се предава на квестор, който в
присъствието на кандидата поставя малкия
плик и изпитния тест в голям плик, запечатва го и отбелязва в протокола часа на
предаването на работата.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
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върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите „отказал се“ и го отразяват в
изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време
комисията от квестори събира всички тестове
независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.
Чл. 40. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове
на съответната комисия при спазване на
анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за учебната
2020/2021 г.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с
най-малко среден (3,00) по шестобалната
система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление до председателя на главната комисия
по приема за допусната техническа грешка
при проверка на теста.
Чл. 41. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“
се класират по бал, получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити
от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 30, ал. 3.
Чл. 42. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след
обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден
след неговото публикуване.
Чл. 43. (1) Резултатите от второто класиране
се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.
Чл. 44. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2020/2021 г.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за ОКС „магистър“ сключват договор с АМВР.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.
2. „Записване“ е административна процедура по заявяване и приемане на желания
за придобиване статут на курсант, студент и
докторант от класирани кандидати на позиции,
които позволяват приемане в АМВР.
3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“
е последователно провеждане на:
а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване в две части – първа част: тест за интелигентност и
личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.
Елементите и частите на специализирания
подбор са с елиминаторен характер.
§ 2. (1) На следващия работен ден след
обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването
на бала до председателя на главната комисия
по приема.
(2) Кандидати, к ласирани на позици я,
позволяваща приемане в АМВР, които не се
явят на обявените дати за записване или не
подадат необходимите документи, губят право
на участие в следващи класирания.
(3) Записаните кандидати за курсанти и
за студенти в задочна форма на обучение,
субсидирано от държавата, нямат право на
участие в следващи класирания.
§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинал на диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 броя;
4. декларация по приложения № 1 или 9,
когато се кандидатства за курсант и за студент в обучение, субсидирано от държавата.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявят допълнителни класирания или
прием, в които могат да участват кандидати,
подали документи за съответната специалност, допуснати до класиране, но некласирани на места, позволяващи записване, като
за незаетите места се подаде заявление за
участие в класирането. Записванията са на
втория работен ден след публикуване на резултатите от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
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§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни
задължения, се приемат в рамките на утвърдения брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1,
буква „а“ извън общото класиране и с освобождаване от такса за кандидатстване, след
като успешно са преминали конкурсен изпит
и другия специализиран подбор.
§ 7. Без такса за кандидатстване, при подадено заявление и след решение на комисията
по чл. 6, ал. 1, т. 1 се приемат кандидати
за курсанти, които са близнаци, когато са
кандидатствали едновременно в едно и също
професиона лно направление, успешно са
преминали конкурсен изпит и другия специализиран подбор и единият от тях е приет.
§ 8. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ в
задочна форма на обучение от квотите на МО,
главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение
на наказанията“ към министъра на правосъдието и кандидатите, служители на други
ведомства, с които МВР има сключен договор,
не подлежат на специализиран подбор.
§ 9. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има
сключен договор за обучение, местата се
прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по определена
специалност местата се прехвърлят в специ
алност от същото професионално направление
и за същата образователно-квалификационна
степен.
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§ 11. Изпълнението на наредбата се възлага
на ректора на АМВР и на ръководителите на
структури по чл. 37 от ЗМВР.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
Приложение № 1
към чл. 16, т. 7, чл. 20,
ал. 2, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................
............................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ......................... ,
издадена на ........................................................
от ....................................................................... ,
ЕГН ................................................................... ,
живеещ(а) в гр./с. ........................................... ,
област ............................................................... ,
ул. (бул.) ............................................................
№ ……............., бл. ……....., ет. ……...., ап. ......... ,
тел. .................................................................... ,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам
и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна степен по специалности от висшето
образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази
декларация ще нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 6 от ЗМВР.

Дата: …….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ................
Приложение № 2
към чл. 16, т. 8 и чл. 17, ал. 2

НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Тестове
Точки

Скок дължина
от място (см)

Бягане в осморка 4 цикъла
(сек.)

Гладко бягане 800 м
(мин.)

Сгъване и разгъване на ръцете от опора
(бр.)

Изправяне на
трупа от тилен
лег до седеж
(бр.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

≥ 240

≥ 205

-

-

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

-

-

-

-

7

235

200

≤ 16.2

≤ 16.6

3.11 – 3.15

3.21 – 3.25

≥ 55

-

-

≥ 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 – 3.20 3.26 – 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25 3.31 – 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30 3.36 – 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35

3.41 – 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40 3.46 – 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45

30

-

-

30

3.51 – 3.55
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МЕТОДИКА
за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в Академията на МВР
1. Проверката на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява
моментното състояние на физическите качества на кандидатите за курсанти в Академията
на МВР.
2. Тестовете са диференцирани по полов
признак.
3. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
а) полученият резултат се трансформира в
точки по скала с фиксирано максимално ниво;
б) максималният сбор точки от тестовете
е 30 точки.
4. Крайният резултат се образува от сбора от точките на отделните тестове, като до
следващия етап „Психологично изследване“
не се допускат кандидати:
а) с 6 и по-малко точки;
б) получили 0 точки на повече от един тест.
5. Не се допуска повторно явяване на кандидата за проверка на физическата годност
в рамките на процедурата по специализиран
подбор.
6. За участие в тестовете кандидатът се
явява в подходящ спортен екип.
7. Неявяването за проверка на физическата
годност без уважителна причина се счита за
доброволен отказ от участие в процедурата.
8. Председателят на комисията за проверка
на физическата годност на кандидатите за
курсанти в АМВР:
а) одобрява спортните съоръжения и пособия;
б) не допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;
в) определя реда на провеждане на тестовете;
г) дава указания за попълване на картата
за оценка на кандидата;
д) инструктира кандидатите чрез демонстрация на тестовете, излагане на критериите
за оценка, мерките за безопасност и начина
за информиране на резултатите.
9. Проверката на физическата годност се
извършва при унифицирани условия за:
а) организация на провеждане;
б) технология на измерване;
в) размерност на отчитането и записването.
10. Проверката на физическата годност се
извършва на стадион „Раковски“.
11. На всяка тестова база има брояч и
регистратор, а за беговите тестове – стартер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.

ВЕСТНИК
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12. Ред на провеждане:
а) информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на конкурсния етап;
б) разпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
в) демонстрация на тестовете;
г) разгряване (предоставя се възможност
за подготовка на организма и избягване на
риск от травми);
д) последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с
предшестващото натоварване, както и времето
за отдих между тях, като тестът, измерващ
качеството „издръжливост“, се изпълнява
последен).
13. Индивидуалните резултати от всеки
проведен тест се вписват в картата за оценка
на физическата годност, с която кандидатите
се запознават срещу подпис.
14. Резултатите от проверката на физическата годност на кандидатите за курсанти се
отразяват в протокол за деня.
15. След приключване на изпита и оформяне на протокола кандидатите се запознават с
получената крайна оценка и се информират за
следващия етап от специализирания подбор.
Тестове за проверка на физическата годност
I. Видове тестове и физически качества,
изследвани чрез тях:
№

Тест

Изследвани физически качества

1. Скок на дължина от Сила на долни краймясто с мах на ръцете ници
2. Сгъване и разгъване Сила на горни крайна ръцете в опора
ници
3. Повдигане на трупа Сила, гъвкавост
от тилен лег до седеж
4. Бягане в осморка

Бързина, координация

5. Гладко бягане 800 м Издръжливост

II. Описание на тестовете
Тест № 1 „Скок на дължина от място с мах
на ръцете“
Тест ът се изпълн ява на хоризонтално,
равно място.
Изходно положение: Кандидатът застава
в стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно от маркера (начертаната линия),
без предварително подскачане. Разрешава се
извършването на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се
по-доброто постижение в сантиметри.
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Тест № 2 „Сгъване и разгъване на ръцете
от опора“
Тест ът се изпълн ява на хоризонтално,
равно място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една
линия). Пръстите на ръцете могат да сочат
напред или да са свити в юмрук. Краката са
събрани един до друг.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се
правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 „Повдигане на трупа от тилен
лег до седеж“
Тест ът се изпълн ява на хоризонтално,
равно място.
Изходно положение: Кандидатът заема
положение тилен лег с ръце зад тила, като
партньор му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно
положение – седеж на 90° спрямо земята. При
връщане в изходно положение (тилен лег)
гърбът трябва да опира земята. Упражнението
е направено един път при едно повдигане и
връщане в изходно положение. Отчитат се
правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място. Маркира се старт/финал линия. Поставя
се стойка, чийто център лежи върху линията.
Втората стойка се поставя на разстояние 4 м
от първата. Височината на двете стойки е в
границите от 140 см до 150 см (фиг. 1).
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт от дясната страна на
стартовата стойка.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
тръгва от дясната страна на първата (стартовата) стойка, движи се към втората, като
пресича мислената линия, свързваща двете
стойки. Заобикаля втората стойка от лявата
страна и се насочва към първата (стартовата) стойка, като отново пресича мислената
линия, която ги свърза. Пресича старт/финалната линия от лявата страна на първата
(стартовата) стойка. Това е един цикъл на
упражнението. Отчита се времето, за което
се правят 4 (четири) цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0,1 сек.
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При заобикаляне на стойка тя трябва да е
в изправено положение. Събарянето на стойка
на земята се счита за грешка и кандидатът
е длъжен да я върне на мястото є. За всяка
съборена стойка се начислява наказателно
време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Траeктория на
движение

Финал
стойка
№1

Старт

Мислена линия

стойка
№2

4м

Фиг. 1. Схема на тест „Бягане в „осморка“

Тест № 5 „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно,
хоризонтално място.
Изходно положение: Упра ж нението се
изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко
време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег
на разстоянието се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.
Приложение № 3
към чл. 17, ал. 6, т. 2, буква „б“
(Приложение № 2 към
чл. 4, ал. 1 от Наредба № 8121з-345
от 25.07.2014 г.)
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На ...................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ....................................................................
Роден(а) на ................................................... г.,
лична карта № .................................................
Адрес: ................................................................
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: ........
.............................................................................
(попълва се от личния лекар)

Прекарани заболявания: туберкулоза ...........
............................................................................ ;
(година)

ревматизъм ...................................................... ;
(година)

вирусен хепатит ............................................... ;
(година)

др. инфекц. заболявания ................................ ;
(година)

язва на стомаха (дуоденума) ......................... ;
(година)

алергичност към .............................................. ;
нервни и психични разстройства и припадъци ...................................................................... ;
телесни наранявания и операции ................ ;
други заболявания .......................................... ;
(диагноза)
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провеждал болнично лечение за ...................
Фамилна анамнеза ..........................................
Кръвна група, Rh фактор ...............................
3. Данни от личния лекар: .............................
.............................................................................
(попълват се само патологични отклонения)

Дата: ........... г.

Освидетелстван: ..................
(подпис)

Личен лекар: .........................................
(подпис, личен печат)

Психиатър:
.............................................................................
(име на здравното заведение и лекаря, освидетелствал кандидата)

........ 20.... г.

Психиатър: ............................
(подпис, личен печат)

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на лечебното заведение, извършило прегледите)

Вътрешен статус:
Дихателна с-ма ................................................
Сърдечносъдова система ................................
Кръвно налягане ..............................................
Пулс ...................................................................
Корем .................................................................
(черен дроб, далак, болезненост)

............. 20..... г.
Интернист: ........................................................
(подпис, личен печат)

Хирургичен статус:
Височина ..................................................... см
Тегло ............................................................. кг
Корем .................................................................
(херния, апендицит, хемороиди и операции)

Пикочо-полова система ...................................
Двигателна система .........................................
(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала,
варици)

........ 20.... г.

Хирург: .........................
(подпис, личен печат)

Кожни и венерически заболявания: ............
.............................................................................
........ 20.... г.
Дерматолог: ............................
(подпис, личен печат)

Неврологичен статус: ......................................
.............................................................................
……………………………………………………………………………....
.... 20.... г.
Невролог: ..................................
(подпис, личен печат)

Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: дясно ухо: ............................ ,
ляво ухо: ............................................................
Шепотна реч: дясно ухо: ................................ ,
ляво ухо: ............................................................
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Равновесие (стабилометрия) ...........................
Нос, околоносни кухини .................................
.............................................................................
........ 20.... г. Оториноларинголог: .................

(подпис, личен печат)

Очи:
Зрителна острота: дясно око: ........................
(без и със корекции) ляво око: ...........................
Цветоусещане: ..................................................
........ 20.... г.

Офталмолог: ...........................

(подпис, личен печат)

Гинеколог: .........................................................
(само за жени)

........ 20.... г.

Гинеколог: ..........................

(подпис, личен печат)

Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели:
хемоглобин ....................................................... ;
левкоцити ......................................................... ;
еритроцити ....................................................... ;
хематокрит ....................................................... ;
кр. захар ........................................................... ;
креатинин ........................................................ ;
АЛАТ ................................................................. ;
АСАТ ................................................................. ;
СУЕ ....................................................................
Урина:
албумин ............................................................ ;
захар .................................................................. ;
билирубин ........................................................ ;
уробилиноген ................................................... ;
седимент ............................................................
Други изследвания ...........................................
........ 20.... г.
Лаборант: .....................
(подпис)

Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи:
.............................................................................
.............................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
здрав (болен – диагноза)

……………………........................... за служба в МВР
(годен, негоден)

като: ...................................................................
.............................................................................
................. 20..... г.
гр. .........................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
(печат)

ЧЛЕНОВЕ: 1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................

(подписи и личен печат)
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Приложение № 4
към чл. 18, ал. 1, т. 1
КУРСАНТ
„бакалавър“
форма
обучение
КУРСАНТ
„бакалавър“– –вв редовна
редовна форма
нана
обучение
…………………………… ……………………………. …………………………….
медицински подбор

физическа годност
бр. точки

психологическо изследване

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за средно образование
среден успех от държавни зрелостни изпити ...........................................

български език и литература

....................................

математика

....................................
...................................
....................................
...................................
...................................

физическа годност - оценка
тест за интелигентност
тест
общ успех

ЕГН: …………………………………

....................................

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ОДМВР/СДВР(РУП) ......................................................

– мъж
– жена
– дете на служител на МВР, загинал при или
по повод изпълнение на служебни задължения

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

(слага се кръстче)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................................................................................................................................. ,
роден(а) на ………………………................... в гр./с. ....................................................................................... ,
лична карта № …………………, издадена на ………………..…… от ................................................................ ,
постоянен адрес ...................................................................................................................................... ,
дом. тел. …………….……......................, сл. тел. ……………….………..............., моб. тел. ..................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за курсант в специалностите:

Поредност
нажеланията

Специалност
ППООР
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ……………………………............................................
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ……………………………............................................
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ……………………………............................................
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:
1. Автобиография.
2. Декларация за гражданство (приложение № 5).
3. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).
4. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
5. Документ за платена такса.
6. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер (след отбелязване се връща на кандидата).
7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (приложение № 7).
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: ......................................................

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

Приложение № 5
към чл. 18, ал. 1, т. 3
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ………….............……............, издадена на ..................................................
от ……...…………………..……..………………................., ЕГН ................................................................................ ,
живеещ(а) в гр./с. …………………………….........………................, област ........................................................ ,
ул. (бул.) ..................................................................................... № …….., бл. …….., ет. …….., ап. ……..,
тел. ........................................................................................................................................................... ,
удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга
държава.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: .....................................
Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 5
Д Е К Л А РА Ц И Я

Долуподписаният ................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ………….............……............, издадена на ..................................................
от ……...…………………..……..………………................., ЕГН ................................................................................ ,
живеещ(а) в гр./с. …………………………….........………................, област ........................................................ ,
ул. (бул.) ..................................................................................... № …….., бл. …….., ет. …….., ап. ……..,
тел. ........................................................................................................................................................... ,
удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: .....................................
Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1, т. 7 и чл. 25, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я

Долуподписаният ................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ………….............……............, издадена на ..................................................
от ……...…………………..……..………………................., ЕГН ................................................................................ ,
живеещ(а) в гр./с. …………………………….........………................, област ........................................................ ,
ул. (бул.) ..................................................................................... № …….., бл. …….., ет. …….., ап. ……..,
тел. ........................................................................................................................................................... ,
във връзка с изискванията за защита на личните данни давам изрично писмено съгласие Министерството на вътрешните работи да обработва личните ми данни за целите на приемането
в Академията на Министерството на вътрешните работи през 2020 г.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: .....................................
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Приложение № 8
към чл. 21, т. 1
СТУДЕНТ – „бакалавър“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

СТУДЕНТ – „бакалавър“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

………………………….

оценки от дипломата за средно образование
оценки
дипломата……………………………
за средно образование
общ успех
отот
дипломата

Входящ №
оценки от конкурсните изпити
тест по ..............................................................

оценка по БЕЛ………………………………………..

тест по ..............................................................

оценка по история........................................................

тест по ..............................................................

оценка по математика……………………………….

...................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
–
–
–
–

ОДМВР/СДВР(РУП) ..………………………......
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА
.....................................................................

мъж
жена
държавен служител
ЛРТП

(слага се кръстче)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................................................................................................................................. ,
роден(а) на ………………………................... в гр./с. ....................................................................................... ,
лична карта № …………………, издадена на ………………..…… от ................................................................ ,
постоянен адрес ...................................................................................................................................... ,
дом. тел. …………….……......................, сл. тел. ……………….………..............., моб. тел. ..................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Поредност
на желанията

Специалност
ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или нотариално/официално заверено
копие.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: ......................................................
Приложение № 9
към чл. 22, ал. 4, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я

Долуподписаният ................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ………….............……......, издадена на ........................................................
от ……...…………………..……..………………..............................., ЕГН ................................................................... ,
живеещ(а) в гр./с. …………………………….........………....................., област ................................................... ,
ул. (бул.) ..................................................................................... № …….., бл. …….., ет. …….., ап. ……..,
тел. ........................................................................................................................................................... ,
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удостоверявам с подписа си, че не се обучавам за придобиване на образователно-квалификационна степен и НЕ притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ...................................
Приложение № 10
към чл. 23, т. 1
СТУДЕНТ
– „магистър“
в задочна
форма
на обучение,
субсидирано
от държавата/студент
по
СТУДЕНТ
– „МАГИСТЪР“
в задочна
форма
на обучение,
субсидирано
от държавата/
чл.
21,
ал.
3
от
ЗВО
студент по чл. 21, ал. 3 от ЗВО

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование

...................................
среден успех от държавния(ите) изпит(и) и/или
дипломната работа
...................................
ЕГН: …………………………………
– мъж
– жена
(слага се кръстче)

оценки от конкурсните изпити

тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................................................................................................................................. ,
роден(а) на ………………………................... в гр./с. ....................................................................................... ,
лична карта № …………………, издадена на ………………..…… от ................................................................ ,
постоянен адрес ...................................................................................................................................... ,
дом. тел. …………….……......................, сл. тел. ……………….………..............., моб. тел. ..................................
Притежавам образователно-квалификационна степен .....................................................................
по специалността ....................................................................................................................................
и диплома за висше образование № ....................................................................................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Специалност

Поредност на желанията
Студент, субсидиран от държавата
Студент по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО

ПА
ЗНС
СРУСОР
ПАБ
ППОИД

Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21, ал. 3
от ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – приложение № 7 (студенти по
чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
6. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ......................................................
2184
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 89
от 27 февруари 2020 г.
за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г.,
бр. 19 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2012 г., бр. 4 от 2014 г., бр. 54 от 2016 г., бр. 90 от
2017 г., бр. 90 от 2018 г.; изм., бр. 10 от 2019 г.).
На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от
Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Създава се чл. 50а със следното съдържание:
„Чл. 50а. Предприятията, предоставящи
обществени телефонни услуги, предлагат на
потребителите – физически лица, най-малко
един план за телефонни услуги с включено
време за разговори с географски и/или мобилни номера, в които се включват и разговори с
номера след код 700, за всяка една от следните
услуги, ако такива се предлагат:
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1. мобилна телефонна услуга на абонаментен план;
2. фиксирана телефонна услуга на абонаментен план;
3. предплатена мобилна телефонна услуга;
4. предплатена фиксирана телефонна услуга.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Алинея 2 на чл. 15а от Наредба № 1
от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и
отнемане на номера, адреси и имена (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28 от 2014 г.,
бр. 91 от 2015 г., бр. 10 от 2019 г.; изм., бр. 36
от 2019 г.) се отменя.
§ 3. Параграф 2 влиза в сила от деня на
обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
§ 4. Параграф 1 влиза в сила три месеца
след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Димитров
2259

Поправка. Министерският съвет прави поправка в Постановление № 29 на Министерския съвет от
2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 18 от 2020 г.):
В § 2 думите „чл. 5, ал. 9“ да се четат „чл. 5, ал. 19“.
2264
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

1

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-205
от 19 февруари 2020 г.
относно изменение и допълнение на приложенията към Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г.
относно утвърж даване на К ласификатор на
длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, доп. със Заповед
№ 8121з-424 от 15.03.2017 г., изм. и доп. със
Заповед № 8121з-1380 от 10.11.2017 г., доп. със
Заповед № 8121з-76 от 26.01.2018 г., доп. със
Заповед № 8121з-541 от 21.05.2018 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2
от Закона за Министерството на вътрешните
работи нареждам:
1. В приложение № 1 „К ласификатор на
длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР“, „А. Държавни
служители с висше образование“, т. VIII. „Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)“
се създава ред № 7а:
„
7а

Главен
Инспектор ИзБаразследващ
пълкаполицай
нила(в сектор)
телска вър

3.3. В раздел III. „Специалисти със средно
образование“, „Първа група“ ред № 1 се изменя
така:
„

5 г.

“
2. В приложение № 2 „К ласификатор на
длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР“, „Б. Държавни
служители със средно образование“, на ред № 9,
в колона „Минимален професионален стаж“
думите „2 г.“ се заменят с „не се изисква“.
3. В приложение № 3 „К ласификатор на
длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР“, „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“ се правят
следните изменения:
3.1. В раздел I. „Ръководни, аналитични и
приложни специалисти с висше образование“,
„Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователна и научна
степен доктор“ се създават редове № 100 и 101:
„
100

Медицинска сестра

2221

6001

101

Акушерка

2222

6001

“
3.2. В раздел I. „Ръководни, аналитични и
приложни специалисти с висше образование“,
„Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по…“:
– редове № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 15 се заличават;
– на ред № 16 „рентгенов лаборант“ кодът
„3211 3001“ се заменя с „3211 5001“.

Технически сътрудник към
к аб и н е т а н а м и н и с т ъ р

3359

3027

“
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.
Министър:
Мл. Маринов
2074

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИК АТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-83
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ, в площ „Бързей“ с
размер 3,46 кв. км, разположена в землищата
на с. Стамболово и с. Жълти бряг, община
Стамболово, област Хасково, с координати на
граничните точки – приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Конкурсните документи се получават в стая 813
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, тел. 02/9263 217, 02/9263 279,
след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане да бъде записано: „За закупуване на
конкурсни книжа за площ „Бързей“; в документа
се посочва и името на кандидата, в полза на
когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
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6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, писмено заявление за участие
в конкурса, и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство, и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството на
енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане да бъде записано: „Такса за участие
в конкурс за площ „Бързей“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане да бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за площ „Бързей“.
Същото се прилага към заявлението за участие
в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Природни
ресурси, концесии и контрол“ в Министерството
на енергетиката.
10. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи
площ „Бързей“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4565144

9435835

2.

4565144

9437168

3.

4562886

9437168

4.

4562886

9435835

5.

4564000

9435435
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Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови
възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всек и един от у част ници те в него,
да представи препоръки от бизнес партньори
(оригинали или нотариално заверени), които
да удостоверяват техните управленски възможности – минимум 2 броя;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие че
декларира, че ще използва ресурсите им при изпълнение на проекта, и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Бързей“. В случай че използва ресурсите на други физически или юридически лица,
същите представят декларация по чл. 3, т. 7 и
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение,
което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи препоръка от банкова или дру га
финансова институция, че същият разполага с
необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, в площ „Бързей“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-уверение от банкова или друга
финансова институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпъл-
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нение на дейностите по търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали в площ „Бързей“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо лице – търговец, при изпълнение на проекта
за търсене и проучване, при условие че докаже,
че ще има на свое разположение тези ресурси.
В случай че кандидатът ползва ресурсите на
друго физическо или юридическо лице – търговец, същото следва да представи декларация
по чл. 3, т. 7 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2023
РАЗРЕШЕНИЕ № 542
от 11 февруари 2020 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Макси“, разположена в землищата на с. Седловина и с. Панчево,
община Кърджали, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение по т. 32 от протокол № 53 от заседанието
на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.
разрешавам на „Кварц 5“ – ЕООД, титуляр на
разрешението, вписан в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 203411628,
със седалище и адрес на управление – Плевен,
ул. Стара планина № 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка т ърсене и проу чване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Макси“, разположена в землищата на с. Седловина и с. Панчево, община Кърджали, област
Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 1,00 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за търсене
и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене,
проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

ВЕСТНИК
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Макси“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4546992

9416888

2.

4546992

9417639

3.

4547118

9417782

4.

4546777

9418142

5.

4546531

9418182

6.

4546531

9417947

7.

4546089

9417539

8.

4546038

9417358

9.

4546232

9417178

10.

4546212

9416841

11.

4546560

9416841

12.

4546560

9416530

2024
РАЗРЕШЕНИЕ № 543
от 11 февруари 2020 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Папрат“,
ра зпо ложен а в з ем л и щ ат а н а с . П л а зи ще,
с. Поточе, с. Рът и с. Купците, община Джебел,
област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение по т. 29 от протокол № 53 от заседанието
на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.
разрешавам на „Балканстрой Инвест“ – ООД,
Кърджали, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 108682828, със седалище и
адрес на управление – Кърджали, ул. Добруджа
№ 34, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Папрат“, разположена в
землищата на с. Плазище, с. Поточе, с. Рът и
с. Купците, община Джебел, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1,0 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Папрат“
Координатна система 1970 г.

ВЕСТНИК
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ни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Багрянката“, разположена в землището
на с. Садовица, община Момчилград, област
Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,16 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

№

Х (m)

Y (m)

1.

4536677

9406218

2.

4536532

9407371

3.

4536139

9407664

4.

4535990

9408100

5.

4535800

9409015

6.

4535428

9409133

7.

4535457

9409390

8.

4535273

9409478

№

Х (m)

Y (m)

9.

4535150

9409350

1.

4531459

9413816

10.

4535833

9408151

2.

4531301

9413887

11.

4536031

9407515

3.

4531179

9413904

12.

4536182

9406290

4.

4531053

9413901

5.

4530840

9413848

6.

4530603

9413815

7.

4530739

9413685

8.

4531251

9413671

9.

4531414

9413605

2125
РАЗРЕШЕНИЕ № 547
от 12 февруари 2020 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Багрянката“,
разположена в землището на с. Садовица, община Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 17 от протокол № 3 от заседанието на Министерския съвет на 23 януари 2020 г.
разрешавам на „Сити Строй-МГ“ – ООД, Момчилград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 204174363, със седалище и
адрес на управление – област Кърджали, община
Момчилград, Момчилград, ул. Родопи № 7, да
извърши за своя сметка проучване на строител-

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Багрянката“
Координатна система 1970 г.

2126

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-9
от 26 февруари 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
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предложение от директора на Професионална
гимназия по механоелектротехника – гр. Троян,
чрез началника на Регионалното управление на
образованието – Ловеч, решение на педагогическия съвет на училището, отразено в протокол
№ 1 от 17.10.2019 г., и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на
чл. 31, ал. 1 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „а“ от
наредбата, считано от 15.09.2020 г. определям
наименованието на Професионална гимназия по
механоелектротехника – гр. Троян, както следва:
Професионална гимназия по механоелектротехника „Академик Ангел Балевски“ – гр. Троян,
община Троян, област Ловеч.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
2162
ЗАПОВЕД № РД-14-10
от 26 февруари 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Троян след
Решение № 27 по протокол № 4 от 19.12.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Троян, становище от Регионалното управление на образованието – Ловеч,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
неосъществен прием в първи гимназиален етап
за учебните 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 г.,
считано от 15.09.2020 г. преобразувам Обединено
училище „Иван Вазов“ – с. Дебнево, в Основно
училище „Иван Вазов“ – с. Дебнево, община
Троян, област Ловеч.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Обединено училище „Иван
Вазов“ – с. Дебнево, да продължат образованието
си в преобразуваното Основно училище „Иван
Вазов“ – с. Дебнево, община Троян, област Ловеч.
3. Задължителната документация на Обединено училище „Иван Вазов“ – с. Дебнево,
да се съхранява в преобразуваното Основно
училище „Иван Вазов“ – с. Дебнево, община
Троян, област Ловеч.
4. Финансиращ орган: Община Троян.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
2161

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-145
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Министерството на околната среда
и водите и във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси изменям и допълвам Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г. (ДВ, бр. 45
от 2016 г.), изменена и допълнена със заповеди
№ РД-147 от 28.02.2017 г. (ДВ, бр. 23 от 2017 г.),
№ РД-611 от 11.09.2017 г. (ДВ, бр. 87 от 2017 г.),
№ РД-224 от 23.04.2018 г. (ДВ, бр. 43 от 2018 г.)
и № РД-401 от 22.05.2019 г. (ДВ, бр. 47 от 2019 г.)
на министъра на околната среда и водите:
I. В частта „Нареждам“ се създават т. 51 – 52,
както следва:
„51. Делегирана директива (ЕС) 2019/1845
на Комисията от 8 август 2019 г. за изменение,
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат в някои гумени компоненти,
използвани в уредбите на двигателите (ОВ, L
283, 05.11.2019 г.).
52. Делегирана директива (ЕС) 2019/1846 на
Комисията от 8 август 2019 г. за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в припой,
използван в някои двигатели с горене (ОВ, L
283, 05.11.2019 г.).“
II. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се т. 43, както следва:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавят
думите:
„Бис(2-етилхексилов) фталат в гумени компоненти на уредбите на двигателите, проектирани за
употреба в оборудване, което не е предназначено
единствено за използване от потребителите и при
условие, че никакъв пластифициран материал
не влиза в контакт с човешки лигавици или в
продължителен контакт с човешката кожа и
стойността на концентрацията на бис(2-етилхексилов) фталат не надвишава:
а) 30 тегловни % от гумата за:
i)   п окрития на уплътнения;
ii) уплътнения от твърда гума; или
iii) г умени компоненти, включени в монтажни възли от най-малко три компонента, които използват електрическа,
механична или хидравлична енергия,
за да функционират, и които са прикрепени към двигателя;
б) 10 тегловни % от гумата в съдържащи гума
компоненти, невключени в буква а).
За целите на настоящото вписване „продължителен контакт с човешката кожа“ означава
непрекъснат контакт с продължителност повече
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от 10 минути или контакт с прекъсвания за
период от 30 минути дневно.“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Приложимо за категория 11, срокът на валидност изтича на 21 юли 2024 г.“
2. Създава се т. 44, както следва:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавят
думите:
„Олово в припой за датчици, изпълнителни
механизми и блокове за управление на двигателя на двигатели с горене, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския
парламент и на Съвета (1), монтирани в оборудване, използвано в неподвижно положение по
време на експлоатация, което е проектирано
за професионална употреба, но с което могат
да работят и непрофесионални потребители.“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категория 11, а срокът му на
действие изтича на 21 юли 2024 г.“
3. В т. 44 се добавя бележка под черта със
следния текст:
„(1) Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
относно изискванията за граничните стойности
на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите
с вътрешно горене за извънпътна подвижна
тех ника, за изменение на регламен т и (EС)
№ 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение
и отмяна на Директива 97/68/EО (ОВ, L 252,
16.9.2016 г., стр. 53).“
Настоящата заповед се прилага от 1 май
2020 г. в съответствие със сроковете, посочени
в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива
(ЕС) 2019/1845 и Делегирана директива (ЕС)
2019/1846.
Контрол по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Екологична оценка, оценка на въздействието
върх у околната среда и предотвратяване на
замърсяването“.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г. на министъра на
околната среда и водите, изменена и допълнена
със заповеди № РД-147 от 28.02.2017 г., № РД611 от 11.09.2017 г., № РД-224 от 23.04.2018 г.
и № РД-401 от 22.05.2019 г. на министъра на
околната среда и водите, която в останалите
си части остава непроменена.
Министър:
Е. Димитров
2124

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 150-ОЗ
от 20 февруари 2020 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН) и представените
документи по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33
от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор реши:

ВЕСТНИК
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Издава на „Българска агенция за експортно
застраховане“ – ЕАД, ЕИК 121769212, със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски
№ 55, ет. 1, лиценз за разширяване обхвата на
лиценза на застрахователя с нов клас застраховка
по т. 15 от приложение № 1, раздел II, буква „А“
от Кодекса за застраховането, а именно:
Гаранции:
– преки гаранции;
– косвени гаранции.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН във връзка
с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Б. Атанасов
2170

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-149
от 28 януари 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) (ДВ, бр. 1 от 2018 г.)
нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впишат
следните задължени лица, за които Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно
т. II от заповедта:
„
1164 205444025 БМВ БЪЛГАРИЯ ЕООД
1165 205794698 СИМЕНС ЕНЕРДЖИ ЕООД
“
2. Заповедта влиза в сила от 3.02.2020 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
Настоящата заповед следва да се сведе до
знанието на всички заинтересовани служители
за сведение и изпълнение.
На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта
следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

2121

Изпълнителен директор:
Г. Димитрова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 10 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територи ята в ст роителните г раници на
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с. Падала, община Рила, област Кюстендил, без
територията на поземлените имоти, за които има
одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със заповеди на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.07.2019 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2041

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 18 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Шивачево, община Твърдица,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2045

ЗАПОВЕД № РД-18-94
от 18 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. Зетьово, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2042

ЗАПОВЕД № РД-18-98
от 18 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. Вълчи извор, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2046

ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 18 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Черна могила, община Айтос,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2043

ЗАПОВЕД № РД-18-99
от 18 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Голямо Крушево, община
Болярово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2047

ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 18 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Айтос, община Айтос, област
Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2044

ЗАПОВЕД № РД-18-100
от 18 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. Горска поляна, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2048
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ЗАПОВЕД № РД-18-101
от 18 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Денница, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2049

ЗАПОВЕД № РД-18-105
от 18 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Камен връх, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2053

ЗАПОВЕД № РД-18-102
от 18 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Дъбово, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2050

ЗАПОВЕД № РД-18-106
от 18 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Малко Шарково, община
Болярово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2054

ЗАПОВЕД № РД-18-103
от 18 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Златиница, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2051

ЗАПОВЕД № РД-18-107
от 18 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Мамарчево, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2055

ЗАПОВЕД № РД-18-104
от 18 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Иглика, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2052

ЗАПОВЕД № РД-18-108
от 18 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Оман, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2056
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ЗАПОВЕД № РД-18-109
от 18 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Попово, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2057
ЗАПОВЕД № РД-18-110
от 18 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Ситово, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2058
ЗАПОВЕД № РД-18-111
от 20 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. Пирне, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2059
ЗАПОВЕД № РД-18-112
от 20 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Воден, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2060
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ЗАПОВЕД № РД-18-113
от 20 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Крайново, община Болярово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2061
ЗАПОВЕД № РД-18-114
от 20 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Вълча поляна, община Елхово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2062
ЗАПОВЕД № РД-18-115
от 20 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. Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2063
ЗАПОВЕД № РД-18-116
от 20 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Господиново, община Бяла, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.01.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2064
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ЗАПОВЕД № РД-18-117
от 20 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Дюлино, община Бяла, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 29.01.2019 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2065
ЗАПОВЕД № КД-14-9
от 20 февруари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и
във връ зка със за явлени я вх. № 01- 4650 0 0 15.10.2019 г., вх. № 01-502338- 6.11.2019 г., вх.
№ 01-502468- 6.11.2019 г. на А г енц и я „Път на
инфраструктура“ и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на:
I. С. Михалково, EK ATTE 48547, община
Девин, одобрени със Заповед № РД-18-125 от
21.02.2019 г. на изпълнителни я 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 48547.25.27:
площ: 62 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Девин;
поземлен имот с идентификатор 48547.26.22:
площ: 329 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез АПИ;
поземлен имот с идентификатор 48547.26.23:
площ: 89 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез АПИ;
поземлен имот с идентификатор 48547.27.42:
площ: 87 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез АПИ;
поземлен имот с идентификатор 48547.48.33:
площ: 660 кв. м, широколистна гора, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48547.1.1:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 42 237 кв. м, площ след промяната: 42 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.1.8:
широколистна гора, собственост на държавата,
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площ преди промяната: 668 687 кв. м, площ след
промяната: 656 313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.1.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Девин, площ преди
промяната: 1562 кв. м, площ след промяната:
1484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.1.46:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез АПИ, площ преди
промяната: 23 010 кв. м, площ след промяната:
40 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.1.47:
широколистна гора, собственост на държавата,
площ преди промяната: 31 079 кв. м, площ след
промяната: 29 752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.1.50:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 21 972 кв. м, площ след промяната: 21 792 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.5.1:
нива, собственост на Марийка Борисова Стефанова, площ преди промяната: 249 кв. м, площ
след промяната: 197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.5.6:
широколистна гора, собственост на държавата,
площ преди промяната: 62 095 кв. м, площ след
промяната: 63 934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.22.2:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 2890 кв. м, площ след промяната: 2912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.22.47:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Девин, площ преди
промяната: 1788 кв. м, площ след промяната:
1688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.25.1:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Девин, площ преди промяната: 17 944 кв. м,
площ след промяната: 18 017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.25.11:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Девин, площ преди пром яната:
11 986 кв. м, площ след промяната: 9809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.25.25:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната: 2635 кв. м, площ след промяната: 929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.26.2:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Девин, площ преди промяната: 56 240 кв. м,
площ след промяната: 56 863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.26.8:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Девин, площ преди пром яната:
6679 кв. м, площ след промяната: 5961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.26.16:
ливада, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 8754 кв. м, площ след промяната: 8448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.27.32:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Девин, площ преди промяната: 30 383 кв. м,
площ след промяната: 30 296 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48547.48.15:
широколистна гора, собственост на държавата,
площ преди промяната: 784 145 кв. м, площ след
промяната: 770 501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.48.22:
нива, собственост на Борис Петров Кръстелников, площ преди промяната: 3897 кв. м, площ
след промяната: 3798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.48.23:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Девин, площ преди промяната: 2986 кв. м,
площ след промяната: 2917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.48.25:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Девин, площ преди пром яната:
1064 кв. м, площ след промяната: 1025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.1:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 1371 кв. м, площ след промяната: 1252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.2:
ливада, собственост на Митра Иванова Григорова, площ преди промяната: 1028 кв. м, площ
след промяната: 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.3:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Девин, площ преди пром яната:
1242 кв. м, площ след промяната: 970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.14:
пасище, собственост на Христо Василев Драгнев,
площ преди промяната: 6895 кв. м, площ след
промяната: 6712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.20:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната: 2493 кв. м, площ след промяната: 2364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.28:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Девин, площ преди пром яната:
3162 кв. м, площ след промяната: 3732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.29:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Девин, площ преди промяната: 23 052 кв. м,
площ след промяната: 24 254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.33:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез АПИ, площ преди
промяната: 15 984 кв. м, площ след промяната:
33 600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.59.32:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Девин, площ преди пром яната:
9396 кв. м, площ след промяната: 9346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.59.36:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Девин, площ преди промяната: 3997 кв. м,
площ след промяната: 3989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.60.11:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Девин, площ преди пром яната:
25 146 кв. м, площ след промяната: 25 205 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48547.60.13:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната: 2162 кв. м, площ след промяната: 1783 кв. м.
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3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48547.25.26:
площ: 1249 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 48547.28.38:
площ: 67 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.34:
площ: 785 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.35:
площ: 2274 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 48547.52.36:
площ: 2031 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата.
II. С. Осиково, EK ATTE 54198, община Девин,
одобрени със Заповед № РД-18-126 от 21.02.2019 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 54198.1.147:
площ: 242 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 54198.2.119:
площ: 430 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 54198.2.120:
площ: 18 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 54198.1.81:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Девин, площ преди
промяната: 23 217 кв. м, площ след промяната:
23 155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.1.94:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 12 933 кв. м, площ след промяната: 12 706 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.1.95:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 169 587 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
169 506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.1.115:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 430 278 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
401 263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.2.57:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 175 421 кв. м, площ след промяната: 175 410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.2.64:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата, площ преди промяната: 92 кв. м,
площ след промяната: 66 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 54198.2.65:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 299 549 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
285 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.2.68:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 456 583 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
441 943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.3.17: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата, площ преди промяната: 1 462 686 кв. м,
площ след промяната: 1 445 632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.12.151:
за местен път, собственост на държавата, площ
преди промяната: 1575 кв. м, площ след промяната: 1423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.12.152:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата, площ преди промяната: 2432 кв. м,
площ след промяната: 2204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.12.160:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
държавата, площ преди промяната: 2 015 874 кв. м,
площ след промяната: 1 975 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.13.121:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 1155 кв. м, площ след промяната: 1092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.13.123:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
държавата, площ преди промяната: 6 473 075 кв. м,
площ след промяната: 6 440 258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.13.128:
ливада, собственост на Иван Андонов Ставрев,
площ преди промяната: 1305 кв. м, площ след
промяната: 1015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.6:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез АПИ, площ преди
промяната: 145 168 кв. м, площ след промяната:
309 722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.10:
пасище, собственост на Община Девин, площ
преди промяната: 24 223 кв. м, площ след промяната: 24 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.11:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната: 389 кв. м, площ след промяната: 155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.17:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата, площ преди промяната: 6817 кв. м,
площ след промяната: 5447 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.28:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Петър Стайков Петров, площ преди промяната:
1272 кв. м, площ след промяната: 1271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.31:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата, площ преди промяната: 4549 кв. м,
площ след промяната: 4333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.33:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата, площ преди промяната:
148 385 кв. м, площ след промяната: 143 610 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 54198.15.38:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 291 456 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
282 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.41:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 268 631 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
257 526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на държавата, площ преди промяната:
4940 кв. м, площ след промяната: 4936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.45:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата, площ преди промяната: 423 кв. м,
площ след промяната: 361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.46:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 123 310 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
139 651 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.55:
за друг вид застрояване, собственост на Петър Стайков Петров, площ преди промяната:
654 кв. м, площ след промяната: 627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.57:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Петър Стайков Петров, площ преди промяната:
168 кв. м, площ след промяната: 128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.59:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на държавата, площ преди промяната:
2285 кв. м, площ след промяната: 2098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.15.60:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 150 134 к в. м, п лощ след п ром я ната:
145 798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.65.815:
широколистна гора, собственост на Юмер Юсеинов Ламбов, площ преди промяната: 1000 кв. м,
площ след промяната: 895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54198.65.818:
ш и р окол ис т на г ора , с о б с т вено с т на Юсн и
Смаилов Бошнаков, площ преди промяната:
1000 кв. м, площ след промяната: 884 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 54198.15.18:
площ: 538 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Министерството на транспорта.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2066
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ЗАПОВЕД № КД-14-10
от 24 февруари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявления вх. № 09-119356-11.12.2019 г.,
вх. № 09-120721-13.12.2019 г., вх. № 09-11828010.12.2019 г. на СГКК – Търговище, и приложените към тях документи и материали, определени
по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на:
I. С. Пайд у шко, EK AT TE 55201, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-391
от 25.09.2017 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 55201.1.33:
площ: 552 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.34:
площ: 258 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.35:
площ: 5061 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.36:
площ: 993 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.37:
площ: 1113 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.38:
площ: 665 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.39:
площ: 1057 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.40:
площ: 3602 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.41:
площ: 1614 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.9.54:
площ: 2987 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.9.55:
площ: 492 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.73:
площ: 2 608 641 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.74:
площ: 16 305 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.75:
площ: 3 287 904 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.76:
площ: 11 392 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 55201.400.77:
площ: 50 002 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.78:
площ: 71 580 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.79:
площ: 17 328 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.80:
площ: 7131 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.81:
площ: 7801 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.82:
площ: 68 477 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.15.28:
площ: 2488 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55201.15.29:
площ: 2658 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 55201.1.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 1 709 574 кв. м, площ след промяната:
1 708 098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.15:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди
промяната: 17 775 кв. м, площ след промяната:
16 515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.26:
за местен път, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 75 086 кв. м, площ
след промяната: 69 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.1.31:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 40 521 кв. м, площ след промяната:
39 372 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.3.72:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
494 727 кв. м, площ след промяната: 494 093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.3.74:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 19 579 кв. м, площ след промяната:
19 427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.1:
нива, собственост на Митхат Мустафов Мехмедов, площ преди промяната: 8002 кв. м, площ
след промяната: 7818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.5:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 938 кв. м, площ след промяната:
924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.6:
нива, собственост на Митхат Мустафов Мехмедов, площ преди промяната: 9522 кв. м, площ
след промяната: 9016 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55201.6.7:
нива, собственост на Нури Ахмедов Хасанов,
площ преди промяната: 3998 кв. м, площ след
промяната: 3171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.11:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 5499 кв. м,
площ след промяната: 4752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.12:
нива, собственост на Исмаил Хасанов Мустафов,
площ преди промяната: 6498 кв. м, площ след
промяната: 6219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.21:
нива, собственост на Кадир Хасанов Етемов,
площ преди промяната: 9000 кв. м, площ след
промяната: 8642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.33:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
85 048 кв. м, площ след промяната: 84 817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.6.34:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 100 553 кв. м, площ след промяната:
100 221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.9.39:
за местен път, собственост на „Пътин женерингстрой – Т“ – АД, площ преди промяната:
8395 кв. м, площ след промяната: 4566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.9.44:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 47 614 кв. м, площ след промяната:
57 438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.10.11:
нива, собственост на Рамис Исуфов Халилов и
Руфет Рамисов Юсуфов, площ преди промяната:
4995 кв. м, площ след промяната: 4692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.10.12:
нива, собственост на Митхат Мустафов Мехмедов, площ преди промяната: 5694 кв. м, площ
след промяната: 5545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.10.14:
нива, собственост на Митхат Мустафов Мехмедов и Хасан Халилов Кадиров, площ преди
промяната: 5008 кв. м, площ след промяната:
4945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.30.6:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 101 кв. м, площ след промяната:
14 166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.17:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата, площ преди промяната:
41 474 кв. м, площ след промяната: 40 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.45:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 284 866 кв. м, площ след промяната:
280 628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.46:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4999 кв. м, площ
след промяната: 4117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.54:
голина, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ
преди промяната: 23 332 кв. м, площ след промяната: 22 831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.71:
за местен път, собственост на Община Търгови-
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ще, площ преди промяната: 11 052 кв. м, площ
след промяната: 21 901 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55201.15.24:
за местен път, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 11 613 кв. м, площ
след промяната: 6467 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55201.400.47:
площ: 18 085 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55201.400.72:
площ: 6 143 180 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост.
II. С. Пролаз, EK ATTE 58579, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-390 от
25.09.2017 г. на изпълнителни я дирек тор 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 58579.26.201:
площ: 198 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.202:
площ: 1618 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.203:
площ: 3234 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.204:
площ: 197 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.205:
площ: 169 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.206:
площ: 31 059 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.207:
площ: 1686 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.208:
площ: 531 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.209:
площ: 5879 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.210:
площ: 13 432 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.211:
площ: 3 570 140 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 58579.3.9:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 7490 кв. м, площ след промяната:
7024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.3.132:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 660 кв. м, площ след промяната:
597 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58579.21.1:
нива, собственост на Исмет Хасанов А лиев,
площ преди промяната: 3155 кв. м, площ след
промяната: 2883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.21.5:
нива, собственост на Саид Мехмедов Велиев,
площ преди промяната: 3944 кв. м, площ след
промяната: 3691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.21.6:
нива, собственост на Афизе Исмаилова Исмаилова, площ преди промяната: 3199 кв. м, площ
след промяната: 3138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.21.28:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
1178 кв. м, площ след промяната: 1045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.21.30:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5125 кв. м, площ след промяната: 4276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.21.32:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2624 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.21.88:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3152 кв. м, площ след промяната:
3111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.21.90:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1525 кв. м, площ след промяната:
507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.18:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
43 496 кв. м, площ след промяната: 43 193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.23:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 30 777 кв. м, площ след промяната:
28 479 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.24:
за местен път, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 26 556 кв. м, площ
след промяната: 29 232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.25:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3576 кв. м, площ след промяната:
3409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.26:
за кариера за суровини за строителството и
промишлеността в скален масив, собственост
на Община Търговище, площ преди промяната:
15 948 кв. м, площ след промяната: 14 550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.46:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
63 793 кв. м, площ след промяната: 61 780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.47:
дере, собственост на Община Търговище, площ
преди промяната: 7505 кв. м, площ след промяната: 6450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.131:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 9548 кв. м, площ след промяната:
3719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.27.11:
пасище, собственост на Байчо Илиев Гаджонов,
площ преди промяната: 6385 кв. м, площ след
промяната: 5642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.27.99:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1456 кв. м,
площ след промяната: 10 602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.27.125:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
5749 кв. м, площ след промяната: 668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58579.28.14:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 33 108 кв. м, площ след промяната:
31 667 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 58579.16.10:
площ: 1950 кв. м, нива, собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.16.24:
площ: 184 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Изпълнителна
агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.17.9:
площ: 4951 кв. м, нива, собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.17.12:
площ: 2808 кв. м, нива, собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.17.15:
площ: 1445 кв. м, нива, собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.18.9:
площ: 66 кв. м, нива, собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.18.103:
площ: 13 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Изпълнителна агенция
„Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.13:
площ: 21 649 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.63:
площ: 3 576 503 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.93:
площ: 2214 кв. м, нива, собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.94:
площ: 35 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.113:
площ: 1271 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Изпълнителна агенция
„Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.117:
площ: 2797 кв. м, деградирала ливада, собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“ – София;
поземлен имот с идентификатор 58579.26.119:
площ: 26 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 58579.26.120:
площ: 194 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
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.

2235

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-121
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Боерица, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2239

ЗАПОВЕД № РД-18-118
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Чу карка, община А йтос,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2236

ЗАПОВЕД № РД-18-122
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Борика, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2240

ЗАПОВЕД № РД-18-119
от 25 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2237

ЗАПОВЕД № РД-18-123
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Бърдо, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2241

ЗАПОВЕД № РД-18-120
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Белица, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2238

ЗАПОВЕД № РД-18-124
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Вакарел, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2242
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ЗАПОВЕД № РД-18-125
от 25 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Венковец, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2243

ЗАПОВЕД № РД-18-129
от 25 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Стамболово, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2247

ЗАПОВЕД № РД-18-126
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Мирово, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2244

ЗАПОВЕД № РД-18-130
от 25 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Черньово, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2248

ЗАПОВЕД № РД-18-127
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Мухово, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2245
ЗАПОВЕД № РД-18-128
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Полянци, община Ихтиман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2246

ЗАПОВЕД № РД-18-131
от 25 февруари 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
гр. Сливница, община Сливница, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.07.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
2249

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 45
от 31 януари 2020 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – Благоевград, за имот с
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идентификатор 04279.35.20 в местността Чикуто
по кадастралната карта на Благоевград с цел
предвиждане на предимно производствена зона
устройствена зона „Пп“:
максимална стойност на Кинт. – 2,5;
плътност на застрояване – макс. 60 %;
плътност на озеленяване – мин. 20 %.
Председател:
А. Тодоров
2168

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-22
от 25 февруари 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, протокол от 6.11.2019 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-175 от 29.10.2019 г.,
одобрявам: плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски
земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актовете по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за
местността Новите лозя, землище на с. Пирне,
община Айтос, област Бургас, който е изложен
в общинската администрация – Айтос.
Заповедта да се разгласи чрез средствата за
масово осведомяване, включително чрез два
централни ежедневника, в интернет страницата
на Областна администрация – Бургас, както и
да се обяви на подходящи места с публичен
достъп в сградите на общината и кметството.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти и регистъра към него могат да
се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Районния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Чолаков
2169

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 29
от 30 януари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Отменя Решение № 6, прието с протокол
№ 2 от 28.11.2019 г. на Общинския съвет – гр. Попово (ДВ, бр. 19 от 2020 г.), за одобряване на
общ устройствен план на община Попово.
2. Одобрява общ устройствен план на община
Попово, фаза окончателен проект.
Председател:
Г. Георгиев
2182
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147т. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев – графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедецинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
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Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева,
психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог, специалност „Клинична психология“.
Донка Маринова Петрова, психология.
Десислава Николаева Тенева, психолог
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология,
социална психология.
Ралица Иванова Христова, психолог, магистър
по клинична и консултативна психология.
Симеон Колев Азгоров, психология.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономистсчетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство
и контрол.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист- контрольор/контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Благовеста Мирославова Евтимова, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните
и осигурителните дружества.
Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт-оценител на инвестиционен
проект, оценител на цели предприятия.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“,
оценител на недвижими имоти.
Венета Димитрова Мусева, икономика на
промишлеността.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
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Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Галя Николчева Петкова, магистър по специалността „Контрол и анализ на фирмената
дейност“, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от МФ.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономистсчетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство
и контрол.
Десислава Койчева Петрова, икономист – счетоводство и контрол.
Деян Георгиев Евдокиев, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт по банкови дела, финансово-икономически анализ за дела на предприятия, изпаднали в
несъстоятелност, и данъчни дела.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, професионална квалификация финанси.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Зд ра вк а Йорда нова Черв ен кова , и коно мист – счетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
Ивелина Янкова Добрева, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Мария Александрова Джукева, икономистсчетоводител.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
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Марияна Георгиева Тодорова, икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност.
Мари я на Господ и нова Вра н г ова, и коно мист – изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономика на
търговията, професионална квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на
кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и
контрол.
Петко Димитров Петков, счетоводство и
контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономистсчетоводител.
Светла Рашкова Кефирова, икономист по
счетоводна и финансова дейност.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и
контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономистсчетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономистсчетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валери Петров Петров, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, икономист – систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по
строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – систем.
организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег
по маркетинг.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Даниела Христова Топузанова, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка Александрова Бакалова, икономист,
експерт-оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия,
оценител на земеделски земи.
Диана Николова Стайкова, икономист-организатор в промишленото производство, икономика
и управление на промишлеността.
Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол.
Диана Петкова Николаева, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, с професионална квалификация „Финанси“.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономистсчетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Йордан Горанов Йорданов, инженер „Далекосъобщителна техника“, икономист-счетоводител,
учител по професионална подготовка, експерт по
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далекосъобщителна техника, експерт по финансови и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, оценител на недви ж имо
имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на
търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономистфинансист.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист
по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на
недвижимата собственост, експерт по управление
на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и
Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по
търговията, експерт по финансови и счетоводни
проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по
строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Пeдешка, икономистосигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Панайот А настасов А нтонов, икономистосигурител.
Пепа Иванова Петкова, бакалавър по „Финанси“, магистър по „Счетоводство и контрол“, с
професионална квалификация „съдебен експерт“.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието,
здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по
търговията.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
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Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен
инженер „Жп транспорт – експлоатация и ремонт
на електрически локомотиви“.
Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер – селскостопански машини, оценител на
машини и съоръжения.
Гинка Данаилова Панева, инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи, оценител на
недвижими имоти, със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастър е вписана в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност „Проектиране
и конструиране на машини и съоръжения“.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на
недвижими имоти.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“,
експертизи, свързани с безопасни условия на труд,
доктор по научна специалност „Автомобили,
трактори и кари“.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Иван Тончев Тончев, инженер радиоелектроника, специализирано допълнително обучение
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за квалификация „Инженер – специалист по
електронни средства в устройствата и системите
за измерване, контрол и управление“.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
по специалността „Технология и организация на
автомобилния транспорт“, оценител на машини
и съоръжения, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, свързани
със здравословни и безопасни условия на труд и
оценка на производствения риск.
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност „Пътни и строителни
машини“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Никола Йорданов Ганев, инженер „Автоматизация на производството“, оценител на търговски
предприятия, оценител на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация
и ремонт на вагоните“.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Радослав Рашков Цaнев, магистър инженер
по специалността „Технология и управление на
транспорта“ – специалист по жп транспорт.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Снежана Младенова Кадиева, инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“,
експертизи, свързани с безопасни условия на труд,
доктор по научна специалност „Автомобили,
трактори и кари“.
Иво Иванов Янев, автомонтьорство и автосервизни услуги.
Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели
с вътрешно горене“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Николай Димитров Николов, технология и
управление на транспорта – автотехнически,
транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер „Двигатели с вътрешно горене“, „Електроуредба на
автомобила“.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Д-р инж. Свилен Атанасов Костадинов, магистър инженер, специалност „Транспортна техника
и технологии“, с присъдена образователна научна
степен „Доктор по управление и организация на
автомобилния транспорт“.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“, оценител на
машини и съоръжения.
Доц. д-р Тихомир Евстатиев Йотков, машинен
инженер „Двигатели с вътрешно горене“.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог,
специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“, замърсяване на околната среда с
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и
отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка
на вода и въздух.
Валентин Христов Тонев, машинен инженер
„Технология на машиностроенето и металорежещите машини“.
Валерий Гатев Велчев, инженер „Съобщителна
техника, автоматизация на свръзките“.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
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Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност „Проектиране
и конструиране на машини и съоръжения“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“.
Иван Тончев Тончев, инженер „Радиоелектроника“, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за
измерване, контрол и управление“.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог
„Технология на ферментационните производства“,
експерт техническо-технологична експертиза в
инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
допълнителна квалификация „Възобновяеми
енергийни източници“.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност „Пътни и строителни
машини“.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация
и ремонт на вагоните“.
Христо Дянков Кьосев, електроинженер „Промишлена електроника“.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Божин Любенов Божинов, електроинженер,
специалност „Автоматика, компютърна техника
и технологии“.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер
„Компютърни системи и технологии“.
Иван Георгиев Иванов, елек т роин женер,
специалност „Електронна техника и микроелектроника“.
Иван Любенов Блажев, магистър по специалността „Информатика. Информационни системи“.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, автоматизирани системи за обработка на информация и
управление.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Росен Георгиев Стоянов, информатик, специалност „Информатика“.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер
(компютърна техника).
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен
архитектурен техник, оценител на недвижими
имоти, икономист по строителството.
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Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на
недвижими имоти.
Валерий Петров Янков, инженер „Подемнотранспортни машини и строителни машини“,
специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер „Промишлено и гражданско
строителство“.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
Георги Петков Тодоров, инженер „Транспортно
строителство“.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеустроител, специалност „Земеустройство“.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог
„Технология на ферментационните производства“,
експерт техническо-технологична експертиза в
инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Коста Генчев Генов, строителен инженер
„Хидромелиоративно строителство“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мария Ангелова Дочева, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Павлина Мотова А нгелова, минен инженер – геодезия.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист,
икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
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вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Тодор Бориславов Цончев, техник-геодезист.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна
техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженерхимик „Техника и технология на взривни работи,
вещества, бойни припаси и оръжия“.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
5.8. С ъдебнооцени т елска а вт о т ех ни ческа
експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели
с вътрешно горене“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Николай Йосифов Анчев, инженер „Двигатели с вътрешно горене“, „Електроуредба на
автомобила“.
Стефан Иванов Стефанов, инженер „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини
и съоръжения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“, оценител на
машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен
лекар – магистър по специалността „Ветеринарна
медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския
ветеринарен съюз.
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог,
специалност „Пречистване на природни и отпа-
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дъчни води“, замърсяване на околната среда с
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и
отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка
на вода и въздух.
Христо Стефанов Узунов, геоеколог.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Галина Христова Иванова, химик-органик,
доктор по специалност „Техника и технология
на взривни работи“.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик „Химични технологии и металургия на черни и цветни метали“.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженерхимик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик,
доктор по специалност „Техника и технология
на взривни работи“.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик,
доктор по специалност „Техника и технология
на взривни работи“.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен
лекар – магистър по специалността „Ветеринарна
медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския
ветеринарен съюз.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, д.в.м.н.
от Тракийски университет – Стара Загора, ветеринарен лекар.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация „Система за
контрол и управление безопасността на храни“
(система „НАССР“).
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер
„Горско стопанство“.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном „Растителна защита“, експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, специалност „Лозаро-градинарство“,
преквалификация „Агробизнес и мениджмънт“,
квалификация „Агромениджър“.
Димитър Стойнев Зарев, инженер „Горско
стопанство“, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном „Растителна защита“.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация „Система за
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контрол и управление безопасността на храни“
(система „НАССР“).
Серафим Димитров Димитров, агроном „Растителна защита“.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев, специалист по изобразително изкуство и преподавател по рисуване
в средните училища, вписан в регистрите на
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“
и „Художествена обработка на дърво“.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на
недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, титла „Признат европейски
оценител“, присъдена от Европейската група на
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата
на независимите оценители в България (КНОБ),
която титла се изписва, като след името се слага
абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
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10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, титла „Признат европейски
оценител“, присъдена от Европейската група на
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата
на независимите оценители в България (КНОБ),
която титла се изписва, като след името се слага
абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
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предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Николай Георгиев Вачев, квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и
скъпоценни камъни.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, титла „Признат европейски
оценител“, присъдена от Европейската група на
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата
на независимите оценители в България (КНОБ),
която титла се изписва, като след името се слага
абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог,
специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“, замърсяване на околната среда с
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и
отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка
на вода и въздух.
Виктория Георгиева А нгелова, магистърфармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност „Проектиране
и конструиране на машини и съоръжения“.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, д.в.м.н.
от Тракийски университет – Стара Загора, ветеринарен лекар.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански
език, специалист френска филология.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Милена Иванова Обретенова, педагог по руски
език и литература.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на
статистическа информация.
Николай Георгиев Вачев, квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и
скъпоценни камъни.
Радка Маринова Крумова, икономист, „Счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието“, „Здравен мениджмънт“.
Светлана Цонева Братоева, икономист по
промишлеността, специалност „Организация на
производството и управлението в промишлеността“, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика
и информатика, „Комуникационна техника и
технологии“.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер,
специалист „Здравословни и безопасни условия
на труд“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи, за съдебния район на Окръжния
съд – Велико Търново, и Административния
съд – Велико Търново, за 2020 г.
1. Преводачи от и на английски език
Трифон Мирославов Маринов, сертификат С1
от Университета Гронинген, Холандия.
Екатерина К ирилова Стоянова, образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико
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Търново, специалност „Английска филология“,
професионална квалификация „Филолог“, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Конферентен превод“, професионална квалификация „Устен преводач по английски“,
месторабота – „Стек“ – ЕООД, като преводач,
трудов стаж като преводач – 8 г.
Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – английски
език и арабски език“, професионална квалификация „Преводач“, сертификат – ESOL Lavel 2
Certificate in ESOL International – University of
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл
България“ като преводач, стаж като преводач – 4
месеца.
Петя Аврамова Стефанова, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Английска филология“, професиона л на к ва л ифи ка ц и я „Фи лолог у ч и т ел“,
специализация – „Превод“, месторабота: „Мета
Фактор“ – ЕООД, София, като заклет преводач,
стаж като преводач – 15 г.
Стефан Димов Стефанов, образование ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“, магистър по специалност
„Английска филология. Британистика“, филолог,
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
катедра „Англицистика и американистика“- преподавател.
2. Преводачи от и на френски език
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Френска филология“, квалификация – „Специалист по френска филология и
преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – Велико Търново, магистър
по френски и италиански език, с професионална
квалификация „Преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална
квалификация „Устен преводач от и на френски
език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико
Търново, бакалавър по специалността „Приложна
лингвистика (Френски и английски език)“, професионална квалификация „Преводач“, нейната
кандидатура е утвърдена от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР за езиците: френски,
италиански, руски и английски, и е включена в
списъка на физическите лица, които извършват
преводи на документи и други книжа от чужд
на български език и от български на чужд език
на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския
съюз – Люксембург, като преводач на свободна
практика, извършва преводачески услуги от и на
френски език, от и на италиански език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико
Търново, на длъжност „Преподавател“, „Студио
полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като преводач – 20 г.
3. Преводачи от и на италиански език
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Френска филология“, квалификация „Специалист по френска филология и
преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – Велико Търново, магистър
по френски и италиански език, с професионална
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квалификация „Преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална
квалификация „Устен преводач от и на френски
език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико
Търново, бакалавър по специалността „Приложна
лингвистика (Френски и английски език)“, професионална квалификация „Преводач“, нейната
кандидатура е утвърдена от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР за езиците: френски,
италиански, руски и английски, и е включена в
списъка на физическите лица, които извършват
преводи на документи и други книжа от чужд
на български език и от български на чужд език
на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския
съюз – Люксембург, като преводач на свободна
практика, извършва преводачески услуги от и на
френски език, от и на италиански език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико
Търново, на длъжност „Преподавател“, „Студио
полиглот“ – ЕООД, преводач, стаж като преводач – 20 г.
4. Преводачи от и на испански език
Соня Радославова Златева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – испански
език и втори чужд език“, професионална квалификация – преводач по испански и португалски
език, проведено обучение 1 година по програма
„ЕРАЗЪМ“ в Университете – Лисабон, месторабота: „АИИ ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – оператор данни.
5. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – испански
език и втори чужд език“, професионална квалификация – преводач по испански и португалски
език, проведено обучение 1 година по програма
„ЕРАЗЪМ“ в Университете – Лисабон, месторабота: „АИИ ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – оператор данни.
6. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ
„Св. Климент Охридски“ – София, специалност
„Новогръцка филология“, професионална квалификация „Филолог“, магистърска програма
„Езикознание и превод“, месторабота: НВУ „Васил
Левски“ – Велико Търново – преподавател по
новогръцки език.
7. Преводачи от и на арабски език
Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – английски
език и арабски език“, професионална квалификация – преводач, сертификат – ESOL Lavel 2
Certificate in ESOL International – University of
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл
България“ като преводач, стаж като преводач –
4 месеца.
8. Преводачи от и на руски език
Милена Иванова Обретенова, филолог – преподавател по руски език и литература от Казанския
държавен университет Русия, стаж 12 г.
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Оксана Дмитриевна Байчева, сертификат за
владеене на руски език С2, преводач.
9. Преводачи от и на полски език
Десислава Янушова Желязкова, образование:
магистър „Българска филология“, сертификат С1
за владеене на полски език, месторабота: Управител на фирма „Дес пол“ – преводи и легализация
на документи.
10. Преводачи от и на литовски език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ
„Св. Климент Охридски“ – София, специалност
„Новогръцка филология“, професионална квалификация „Филолог“, магистърска програма
„Езикознание и превод“, курсове по литовски
език, месторабота: преводач.
11. Преводачи от и на сръбски, хърватски и
словенски
Илка Иванова Енчева, образование СУ „Св.
Климент Охридски“, магистър по специалност
„Славянска филология – сръбски, хърватски език
и сръбска, хърватска и словенска литература“,
филолог, удостоверение от МВнР, Дирекция „Консулски отношения“, че е включена в списъка на
физическите лица, които извършват преводи на
документи и други книжа от чужд на български
език и от български на чужд език на територията на Република България за извършване
на преводи от/на следните езици: Македония,
словенски, сръбски, хърватски. Месторабота:
„Калинка БГ“ – ЕООД – преводаческа агенция,
специализирана за преводи от/на сръбски, хърватски и словенски език.
СПИСЪК
на отписаните от Списъка на специалистите – вещи лица за 2020 г., за съдебния район
на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, съгласно решение от 22.10.2019 г. на комисията по
чл. 401, ал. 1 ЗСВ
5. Клас „Съдебна инженерно-техническа експертиза“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петко Луканов Пенков.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Христо Панайотов Казаков.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Гинка Тодорова Иванова.
Йордан Любомиров Ангелов.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Атанаска Илиева Коцева.
Данко Георгиев Данчев.
Надя Савова Стефанова-Коларова.
5.8.Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Христо Панайотов Казаков.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Ралчева Бакърджиева.
11. Други съдебни експертизи
Данко Георгиев Данчев.
Деян Димитров Хаджииванов.
2111
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147т. – 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 ЗСВ за съдебния район
на Административния съд – Шумен, за 2020 г.
I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението
в промишлеността“.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност „Икономист по
строителството“.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магист ър, специалност „Кооперативно
дело“.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
търговията и вътрешен финансов контрол“.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Валентина Николова Петрова, висше образование, специалност „Контрол и анализ на
фирмената дейност“.
Георг и Дон чев Пет ров, висше образование „Счетоводство и контрол“.
Дарина Михайлова Генчева, висше образование – бакалавър, специалност „Икономика“.
Николай Руменов Константинов, висше образование по специалности „Счетоводство и
контрол“ и „Информатика“.
Миглена Георгиева Маринова, висше образование – счетоводство.
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление
на строителството“, диплом от Института на
дипломираните експерт-счетоводители – София,
правоспособност „Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор“, правоспособност
„Данъчен експерт“.
Димитър Запрянов Паунов, висше образование,
специалност „ОПУП“.
Петър Стоянов Даулов, висше образование,
специалност „Електроинженер“, удостоверение за
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен
университет, специалист по електроснабдяване
и електроенергия.
Дияна Симеонова Стефанова, висше образование „Икономика на индустрията“, „Публична
администрация“, „Право“.
Диян Иванов Делев, висше образование – специалност „Математика и информатика“, „Маркетинг и мениджмънт“ и „Счетоводство и контрол“.
II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
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Симеон С т ефанов Ку царов, висше образование по специалност „Органична химия“,
квалификация инженер-технолог и висше образование – магистър по икономика, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Петко Грудов Шаренков, висше образование – магист ър, ин женер – радиоелект ронна
техника.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация
на производството“.
Ин ж. Николай Йосифов Стоянов, висше
образование – магист ър, ин женер по горско
стопанство.
Галя Стойчева Симеонова, висше – магистър,
специа лност „Съобщи телна и осиг у ри телна
техника и системи“.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност „Технология на
металорежещи и металообработващи машини“.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър
по специалности „Счетоводство и контрол“ и
„Радиоелектроника“.
Мурадик Мушех Мурадян, висше образование – магистър, специалност „Технология на
машини и метали“ и магистър по специалност
„НОПТУП“.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“.
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – конструкции“.
И н ж. С т ефа н С та н чев С т ефа нов, висше
образование – магистър, специалност „Изчислителна техника“.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен
инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографически – трасологични
експертизи.
Сузана Савева Недева, висше – магистър,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра в лен ие на
промишлеността“, оценител на търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения, разрешение за достъп до
класифицирана информация.
Венцислав Здравков Илиев, висше – магистър, специалност „Икономика и управление на
промишлеността“.
Ангел Стоянов Ангелов, висше образование,
специалност – магистър – инженер „Компютърни системи и технологии“.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование „Промишлено и гражданско строителство – технология“.
Стефан Пеев Стефанов, висше образование
„Топлоенергетика“.
Мариела Марчева Димова, висше образование „Технология на растителни, хранителни и
вкусови продукти“.
Инж. Валентин Атанасов Братоев, висше
образование – машинен инженер, специалност
„Промишлена топлотехника“.
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ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше – магистър, специалност „Транспортно строителство“.
Арх. Димо Иванов Марков, висше – магистър,
специалност „Архитектура“.
Атанас Рачев Орманов, специалност – строителен техник – геодезист.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше
образование, специалност „Геодезия и картография“.
Петър Павлов Пекарек, висше – магистър,
специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“.
Ро с ен И в а нов Х рис т ов, вис ше – м а г ис тър – специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
висше образование – магист ър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
и пътно строителство“.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образование – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Веселин Колев Григоров, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно
техническо „Строителство и архитектура“.
Инж. Илия Христов Илиев, висше образование, професионална квалификация „Инженер
по геодезия, фотограметрия и картография“.
Инж. Розалина Александрова Арнаудова-Колева, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Арх. Ди яна Колева Стефанова-Тузсузова,
висше образование, специалност „Архитектура“.
IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“.
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование
по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румен Георгиев Францов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узу нова,
висше образование по медицина, специалност
„Медицинска радиология“.
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Д-р Веселин Койнов Койнов, висше – ортопедия и травмотология.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше – детски болести.
V. Разни
Петя Русева Янева, висше образование, специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Борислав Димитров Янев, висше образование,
специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Христина Кръстева Стоянова, висше образование, специалност „История“.
Светлана Венелинова Кавръкова, висше образование, специалност „Балканистика“.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образование, специалност „Ветеринарен лекар“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Шуменския окръжен съд за 2020 г.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магист ър, специалност „Кооперативно
дело“, оценителни експертизи на недвижими
имоти, вещи, автомобили, машини и съоръжения, цели предприятия; съдебно-икономически
експертизи.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“,
съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза, оценителни експертизи.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика
на търговията и вътрешен финансов контрол“,
икономист- счетоводител; съдебно-счетоводна,
съдебна финансово-икономическа и съдебностокова експертиза.
Христо Костадинов Христов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна
от чет ност“, счетоводни усл у г и на свободна
практика, икономически експертизи.
С у за на С а вева Недева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“, оценител на:
търговски предприятия и вземания; права на
ин телек т уа лна и ин д уст риа лна собст веност
и други фактически отношения; недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
разрешение за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението в промишлеността“, съдебно-счетоводни и
съдебни финансово-икономически експертизи.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност „ОПУС“ и
квалификация „Икономист по строителството“,
видове експертизи: съдебно-счетоводна, съдебна
финансово-икономическа и съдебно-стокова
експертиза; достъп до КИ.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“, видове експертизи: съдебносчетоводна и съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магист ър, специа лност „Счетоводст во
и контрол“, икономист-счетоводител; видове
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експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Делян Красимиров Димов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител; съдебносчетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
А нгел Пет ров А нгелов, висше образован ие – м а г ис т ър, с пец и а л но с т „С че т ов од н а
отчетност“, икономист-счетоводител; съдебносчетоводни експертизи.
Красимира Костадинова Иванова, висше
образование – бакалавър, специалност „Математика и икономика“, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически; съдебно-стокови
експертизи; оценителни експертизи.
Петър Димитров Петров, гр. Добрич, висше
образование, специалност „Икономика и управление на търговията“; съдебен експерт по
финансови и икономически експертизи, експертоценител на ДМА и оборотни средства.
Галина Радкова Златева, висше образование – магистър, специалност „Финанси“, икономист-счетоводител.
Нели Йорданова Фи лева, висше образо вание – магист ър, специа лност „Икономика
и управление на промишлеността“, съдебносчетоводни експертизи, експерт по оценка на
активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономически експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономистс че т овод и т е л , ма г ис т ър по спец и а л но с т т а
„Счетоводна отчетност“; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели
предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, експерт по
финансово-икономически проблеми, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти,
на търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование,
специалност „Икономика и управление на индустрията“, икономически експертизи.
Сашко Иванов А лександров, висше образование, дипломиран експерт-счетоводител,
съдебно-счетоводни, финансово-икономически
и стокови експертизи; оценител на търговски
предприятия и вземания, достъп до КИ.
Блага Енчева А нгелова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни,
финансово-икономически и стокови експертизи.
Петранка Енчева Тодорова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни
експертизи.
Николай Руменов Константинов, висше образование – бакалавър по специалност „Информатика“; магистър по специалност „Мениджмънт
на регионалното развитие“, магистър по специалност „Счетоводство и контрол“; икономически
счетоводни експертизи, технически – информационни технологии и комуникации, други – оценка на реализация и изпълнение на проекти,
финансирани от европейски фондове.
Мая Петрова Йорданова, висше образование,
магистър по специалност „Финансов контрол“,
съдебно-икономически експертизи.
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Петя Иванова Радева, висше образование,
специа лност „Икономика и организаци я на
МТС“, икономист по МТС, съдебно-счетоводни
експертизи.
Христина Кирилова Александрова, висше образование – магистър по специалностите: „Счетоводство и контрол“, „Агрохимия с фермерство
и агробизнес“ и „Съдебни криминалистически
експертизи“; съдебно-счетоводни, финансовоикономически и стокови експертизи.
Ди ян Иванов Делев, висше образование,
специалности: „Математика и информатика“ с
ОКС магистър, „Маркетинг и менинджмънт“ с
ОКС бакалавър и „Счетоводство и контрол“ с
ОКС магистър; съдебно-икономически експертизи; съдебно-счетоводна, съдебна финансовоикономическа и съдебно-стокова експертиза.
Цветелина Добрева Христова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
съдебно- счетоводни и икономически експертизи.
Соня Кръстева Кръстева, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
съдебно-счетоводни, финансово-икономически
и съдебно-стокови експертизи.
Кирилка Стоянова Иванова, висше икономическо образование, специалност „Счетоводна
отчетност“, видове експертизи: съдебно-икономически, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови
експертизи.
Николай Ангелов Николов, висше образование – магистър по специалността „Икономика
и управление на промишлеността“, счетоводни,
финансово-икономически и оценителни експертизи.
Светлана Василева Кръстева, висше образование, магистър по специалност „Финанси“,
съдебно-икономически експертизи.
Валерий Иванов Обретенов, висше образование – магистър по специалността „Икономика на
строителството“ и допълнителна квалификация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“; видове експертизи: съдебно-счетоводни,
съдебни финансово-икономически експертизи;
финансово-счетоводни анализи; данъчно облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения;
съдебно-оценителни експертизи – оценка на
недвижими имоти.
Пламен Иванов Цолчовски, висше образование – магистър по специалностите „Финанси
и кредит“ и „Психология“; видове експертизи:
съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитричка Николова Петрова, висше образование, специалност „Икономическа информатика“; съдебно-счетоводни, съдебни финансовоикономически и съдебно-стокови експертизи.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, автоексперт, съдебни автотехнически
експертизи; оценител на машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование – магистър, специалности: „Счетоводство и
контрол“ и „Органична химия“, инженер-технолог, съдебна инженерно-техническа и съдебна
инженерно-технологична експертиза; съдебносчетоводни експертизи.
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Ин ж. Николай Йосифов Стоянов, висше
образование – магист ър, ин женер по горско
стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“,
оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Пет ър Стоянов Даулов, висше образование – магистър, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – електроинженер;
специалист по здравословни и безопасни условия
на труд; видове експертизи: съдебна инженернотехническа и съдебно-енергийна.
Петко Грудов Шаренков, висше образован ие – ма г ис т ър, и н женер ра д ио е лек т р он на
техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше – педагогическо
образование, оценител на машини и съоръжения, автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация на
производството“, оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна,
машинен ин женер-конст ру ктор, комплексни
фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически – трасологични ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, гр. Нови
пазар, висше образование – магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър
по специалностите „Счетоводство и контрол“
и „Радиоелектроника“, инженер по радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, гр. Нови пазар,
средно – медицинско, специалност „Медицински
фелдшер“, Специализирана школа за експерткриминалисти – Москва, експерт-криминалист,
графологични експертизи.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело; автоексперт; съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георг иев Петев, висше образование – магистър, специалност „Радиоелектронна
техника“, автоексперт-оценител.
Валентин Иванов Терзиев, гр. Нови пазар,
висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и гражданска специалност
„Двигат ели с вът решно горене“ – машинен
инженер, вещо лице – съдебна автотехническа
експертиза.
Иван Димитров Радев, висше образование,
магистър по специалност „Корабни енергетични машини и механизми“ – машинен инженер,
автоексперт-оценител, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше образование, специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“, електроинженер, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
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Ива й ло Георг иев С ерафи мов, висше об разование, специа лност „А втомат изаци я на
производството“, инженер по електроника и
автоматика; съдебни инженерно-технически,
и н женерно - т ех нолог и ч н и и енерг и й н и екс пертизи; 8 години трудов стаж в областта на:
енергетиката, електротехниката, отчитане и
пласмент на ел. енергия, безопасност на труда
при работа с ел. ток; 7 години трудов стаж в
областта на логистиката, материални запаси,
оценка на електроматериали, транспорт, отчитане и продажба на черни и цветни метали за
скрап, отчитане на вредни и опасни отпадъци.
Емил Ангелов Атанасов, висше образование,
специалност „Биология и химия“, „Независима
лаборатория за криминалистически изследвания“ – Варна; експерт по всички видове криминалистически експертизи – почеркови (графически), техническо изследване на документи,
трасологични, балистични.
Ценко Маринов Цачев, висше образование,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“, електроинженер; „Независима лаборатория
за криминалистически изследвания“ – Варна;
експерт по всички видове криминалистически
експертизи – почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологични,
балистични.
Красен Николов Николов, висше образование,
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном;
съдебни ин женерно -т ех ни ческ и експер т изи,
съдебна автотехническа експертиза; оценител
на недвижими имоти; машини и съоръжения.
Пламен Йорданов Димитров, висше образование, инженер, специалност „Противопожарна
техника и безопасност“; съдебни пожаротехнически експертизи.
Мариела Марчева Димова, висше образование, специалност „Технология на хранителните
прод у к ти и напитк и“, ин женер-тех нолог по
хранително-вкусова промишленост, специалист
в областта на мениджмънта и безопасността на
храните, технически експерт към БСА.
Иван Милчев Попжелев, висше образование,
специалност „Химични технологии“; съдебна
компютърнотехническа експертиза, компютърна криминалистика, основи на сигурността на
информационните технологии.
Николай Стефчев Ризов, висше военно образование, специалност „ЗТЧ“, графолог; съдебни
криминалистически експертизи на писмените
доказателства.
Саша Тодорова Атанасова, машинен инженер – специалност „Трактори и кари“, магистър
по управление; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа, съдебна автотехническа и
съдебна инженерно-технологична и други съдебни експертизи (свързани с недвижими имоти).
Инж. Тодор Пенев Тотев, висше образование, магистър по специалност „Промишлено и
гражданско строителство – технология“, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Клас „Съдебни строителнотехнически експертизи“
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше
образование – магист ър, специа лност „Промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции“ – строителен инженер, оценител на
недвижими имоти; на свободна практика.
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Сотир Иванов Сотиров, висше образование – магистър, строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти и цели
предприятия.
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
строителство“, строителен инженер, видове експертизи: съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза,
оценителни експертизи на недвижими имоти.
Пет ър Павлов Пекарек, висше образование – магистър, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“, геодезист, дейности
по кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование
магист ър – специалност „Геодезия, фотограмет ри я и картог рафи я“, ин женер-геодезист,
дейности по кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер,
оценител на земеделски земи, подобренията и
трайните насаждения върху тях.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше
образование, специалност „Геодезия и картография“, инженер-геодезист, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Виолина Любомирова Гичева, висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
висше образование – магист ър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, втора специалност „Счетоводство и
контрол“, строителен инженер – промишлено
и гражданско строителство, и оценител на недвижими имоти.
Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж
34 години в областта на геодезията, кадастъра
и регулацията; магистър – инженер по специалност „Геодезия, картография и земеустройство“;
член на КИИП, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; независим експерт
към МРРБ – ОПРР.
Иванка Радкова Борисова, висше образование – бакалавър, специалност „Строителство
на сгради и съоръжения“, строителен инженер.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование – строителен инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – технология“.
Валентин Атанасов Братоев, висше образование – машинен инженер, специалност „Промишлена топлотехника“; видове експертизи:
съдебна ин женерно-техническа – отоплителн и, вен т и ла ц ион н и, к л и мат и ч н и, ко т ел н и,
т ермопом пен и, с оларн и и га зови сис т ем и,
съдебна строителнотехническа, съдебно-енергийна – топлопотребление и газопотребление в
сградите, дялово разпределение на топлинната
енергия (топлинно счетоводство), оценителни
и други съдебни експертизи.
Инж. Тодор Пенев Тотев, висше образование, магистър по специалност „Промишлено и
гражданско строителство – технология“, съдебна
строителнотехническа експертиза.

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

Емилия Йорданова Стайкова, висше образование – магист ър по специа лност „Геодезия – Геоматика“, съдебни строителнотехнически експертизи.
Арх. Ди яна Колева Стефанова-Тузсузова,
гр. Шумен, висше образование – магистър по
специалност „Архитектура“, главен архитект на
Община Шумен, специализация в областта на
устройството на територията.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност „Патологоанатомия“.
Д-р Владимир Петков Владов, висше образование, специалности: 1. „Патологоанатомия“,
2. „Съдебна медицина“.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образование; специалност „Хирургия“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование, специалност „Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование,
специалност „Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“,
2. „Неонатология“.
Д-р Събина Баева Граматикова, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“,
2. „Неонатология“.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образование, специалност „Нервни болести“.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше образование, специалности: 1. „Анестезиология и
реанимация“, 2. „Токсикология“, 3. „Клинична
токсикология“.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше образова н ие, спец иа л нос т „ А нес т езиолог и я и
реанимация“.
Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образова н ие, спец иа л нос т „ А нес т езиолог и я и
реанимация“.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образование, специалност „Физиотерапия, рехабилитация и курортология“.
Д-р Красимир Живков Бозов, висше образование, специалност „УНГ“.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше
образование, специалност „УНГ“.
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, специалност „УНГ“.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, висше
обра зова н ие, спец иа л нос т „Молек ул я рна и
функционална биология“, биохимик – клиничен
химик, специалист в областта „ДНК анализ и
идентификация“, съдебномедицински експертизи: за установяване на родителски произход, за
идентификация на човека, по писмени данни;
химически експертизи за установяване и количествен анализ на наркотични и упойващи
вещества.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, висше образование, спец иа лност „Биох ими я и
мик робиолог и я“, спец иа лист в област та на
ДНК – анализи, съдебномедицински експерти-
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зи за установяване на родителски произход и
идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, София, висше образование – магистър по специалност „Молекулярна
биология“; експерт в областта на ДНК анализа,
съдебномедицински експертизи за установяване
на родителски произход и за идентификация
на човека.
Даниела Рафаилова Замфирова, висше образование – магистър по специалност „Молекулярна биология“; съдебномедицински експертизи:
за установяване на родителския произход; за
идентификация на човека и съдебномедицински
експертизи по писмени данни, касаещи първите
два вида.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Д-р Соня Величкова Николова; висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков; висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“;
психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“; психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“; психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Изабела Владкова Коларова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“;
психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Наташа Иванова Станева, висше образование по философия, специалност „Медицинска
психология и педагогическа рехабилитация“,
клиничен психолог.
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Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“, видове експертизи: съдебнопсихологична, съдебна
психолого-психиатрична и съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни;
клиничен психолог.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование, специалност „Психология“, видове експертизи: съдебна психолого-психиатрична експертиза
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни; клиничен психолог.
А лекс а н д ър М и л чев Цол човск и – висше
образование – магистър, специалност „Психология“, видове експертизи: съдебнопсихологична
и съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Катя Красимирова Крумова, висше образование – магистър, специалност „Психология.
Социална психология“, 16-годишен опит като
детски психолог; видове експертизи: съдебнопсихологична и съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Силвия Йорданова Шопова, висше образование – магистър, специалност „Психология.
Социална психология“; съдебнопсихологична
експертиза.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше
образование – магистър, специалност „Психология и философия“.
И в а н к а И в а нов а Пе т р ов а , вис ше о бразование – магист ър, специа лност „Пси хология“ – психолог, на свободна практика.
Маргарита Станкова Браилска, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Магдалена Колева Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Растителна
защита“, агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование,
специалност „Зоотехника“, зооинженер, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше
образование, специалност „Животновъдство“,
доктор по научна специалност „Говедовъдство
и биволовъдство“, оценител на стопанско имущество.
Красен Николов Николов, висше образование,
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном;
съдебно-биологични, ботанически, ентомологични и агротехнически експертизи, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Доц. д-р Наталия Михова Стоянова, доцент
по организация и управление на производството (малки и средни предприятия); доктор по
организация и управление на производството
(по отрасли); магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“; съдебни агротехнически
експертизи.
Клас „Други съдебни експертизи“
Иванка Славчева Пакиданска, висше образование – магистър, специалност „Текстилна
техника“, експерт по интелектуална собственост,
оценител на нематериални активи, оценител на
дизайн и художествени произведения.
Николай Руменов Константинов, бакалавър
по специалност „Информатика“; магистър по
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специалност „Мениджмънт на регионалното развитие“, магистър по специалност „Счетоводство
и контрол“; икономически счетоводни експертизи, технически – информационни технологии
и комуникации, други – оценка на реализация
и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, биохимик – клиничен химик, специалист
в областта „ДНК анализ и идентификация“, молекулярно-генетична идентификация и определяне
произход на животни и пол на птици; определяне
състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи и
експертизи по писмени данни; съдебнохимически
експертизи – определяне и количествен анализ
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и
др. в биологични проби и обекти.
Даниела Рафаилова Замфирова, висше образование – магистър по специалност „Молекулярна
биология“; видове експертизи: молекулярно-генетична идентификация и определяне произход
на животни и пол на птици; определяне състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи и експертизи по писмени данни, касаещи първите
два вида.
СПИСЪК
на специалисти, отписани от Списъка на вещите лица през 2019 г. на основание чл. 17,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията
на вещите лица
Валентин Тодоров Стоянов, висше образование, специалност „Икономика и управление на
селското стопанство“; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Галя Стойчева Христова, висше – магистър,
специа лност „Съобщи телна и осиг у рителна
техника и системи“, експерт по телекомуникационни съоръжени я и системи, оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество; недвижими имоти; земеделски земи
и подобренията върху тях; автотехнически експертизи; обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Анета Венелинова Илиева, висше образование, специалност „Строителство на сгради и
съоръжения“, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Стефанка Илиева Димитрова, средно специално образование, специалност „Водно строителство“, среден техник.
Диана Михайлова Касчиева, магистър, специалност „Архитектура“ и „Водоснабдяване и
канализация“.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно и
пътно строителство“, главен специалист – пътно
строителство, експерт по пътно строителство и
оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, висше образование, строителен инженер по транспортно
строителство.
2163
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951. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 28.02.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
48 244
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 061 928
Дълготрайни материални и
нематериални активи
124 733
Други активи
23 831
Депозит в управление „Емисионно“ 6 449 191
Всичко активи:
8 707 927
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 448 542
Други пасиви
176 228
Всичко задължения:
3 624 770
Основен капитал
20 000
Резерви
5 227 391
Неразпределена печалба
-164 234
Всичко собствен капитал:
5 083 157
Всичко пасиви:
8 707 927
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28.02.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
15 178 260
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3 768 631
Инвестиции в ценни книжа
29 545 481
Всичко активи:
48 492 372
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
18 175 760
Задължения към банки
12 084 516
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 952 456
Задължения към други депозанти
1 830 449
Депозит на управление „Банково“
6 449 191
Всичко пасиви:
48 492 372
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Р. Миленков
Т. Цветкова
2204
65. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование: 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Физикохимични методи за
анализ“ – един, към катедра „Химични науки“ на
Фармацевтичния факултет; 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Гръдна хирургия“ – двама, към катедра „Специална хирургия“; научна
специалност „Обща хирургия“ – четирима, към
катедра „Специална хирургия“; научна специалност „Урология“ – един, към катедра „Урология и
обща медицина“; научна специалност „Спешна
медицина“ – един, към катедра „Урология и обща
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медицина“ към Медицинския факултет, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
№ 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
2152
151. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково
обучение) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска
литература) – един; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (възрастова
и педагогическа психология) – един; област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.4. Науки за земята (Социална и икономическа
география) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в ректорската канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107.
За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM:
0899 901 943.
2198
15. – Институтът по физикохимия „Академик
Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява
конкурси за академична длъжност професор – двама, професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Физикохимия“, за
нуждите на Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография – един,
и за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581.
2206
180. – МБАЛ „Национална кардиологична
болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3,
ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична
длъжност професор – един, в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Сърдечно-съдова хирургия“, за
нуждите на Клиниката по съдова хирургия, със
срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на НКБ,
ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/921-1410; 02/921-14-09.
2154
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана за регулация и
застрояване на с. Световрачане, район „Нови
Искър“ – СО, кв. 36, нови УПИ III, V, VI и VII;
кв. 37, нови УПИ VII и VIII, който е изложен
в район „Нови Искър“ – СО. Заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ чрез район „Нови Искър“ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
2181
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9. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС
№ 34 по протокол № 4 от 2019 г. се прекратява
производството по одобряване на проект за план
за регулация и застрояване на м. Дианабад в
частта му относно УПИ ІІ-1962 – „За жилищно
строителство“, и УПИ III-1843 – „За жилищно
строителство“, кв. 21а, район „Изгрев“, които са
изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от
Решение № 307 по протокол № 82 от 28.05.2015 г.
на СОС. Решението е публикувано на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
и е изпратено за сведение и изпълнение в район
„Изгрев“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Изгрев“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“,
Столична община.
2122
14. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 421 по
протокол № 79 от 11.07.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на поземлен имот с
идентификатор 57011.5527.312 от кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Подгумер,
район „Нови Искър“, за създаване на нови урегулирани поземлени имоти VІІ-312 – „За жилищно
строителство“, и VІІІ-312 – „За жилищно строителство“, кв. 23а, м. С. Подгумер, който е изложен
в район „Нови Искър“. 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 „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2150
20. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1,
ал. 4, 5 и 13 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 96 от 26.02.2020 г. за обект:
„Преустройство и промяна на предназначение
на обслужващо помещение и складове, намиращи се на ет. 1 в административна сграда с
идентификатор 00182.307.39.4 в контролно-пропускателен пункт (КПП) за стоки, материали
и служители на територията на Летище Варна“,
намиращ се в УПИ II-13, 28, кв. 2 по ПУП – ПРЗ
на Летище Варна. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – Варна, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен
център Варна.
2200
63. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 152, ал. 2 във
връзка с чл. 182, ал. 2 от ЗУТ издава на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, с ЕИК:
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175201304, със седалище и адрес на управление
в гр. София, област София (столица), община
Столична, район „Витоша“, бул. Цар Борис III
№ 201, представлявано от изпълнителния директор
Ангелин Николаев Цачев, Разрешение за строеж
№ 1 от 27.02.2020 г. за обект: „Реконструкция на
ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“
до п/ст „Шабла“. Със Заповед № ДжС-09-09-1 от
26.02.2020 г., издадена от областния управител на
област Добрич, е одобрен инвестиционен проект
за обекта. Обектът е разположен на територията
на общините Генерал Тошево, Каварна и Шабла.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Добрич,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2199
23. – Община Каварна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 59 от
протокол № 7 от 12.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Каварна, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания,
представляващ подземен електропровод от БКТП
„Капитана“ в имот с идентификатор 07257.30.183
до имот с идентификатор 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, област
Добрич, през следните засегнати имоти: имот с
идентификатор 07257.30.183 по КККР на с. Българево – частна собственост; имот с идентификатор
07257.28.176 по КККР на с. Българево (с начин на
трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път) – общинска публична собственост;
имот с идентификатор 07257.30.180 по КККР на
с. Българево (с начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път) – общинска публична собственост, и е възложено на
кмета на община Каварна да извърши последващи
съгласно закона действия. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване пред Административния съд – Добрич,
чрез Общинския съвет – гр. Каварна.
2208
4. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че е направена преработка на проекта за
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) и план за регулация (ПУП – ПР) за
кв. Румена войвода, гр. Кюстендил, в обхвата на
УПИ III-1151, 1851, УПИ VII-1206, 1852 и УПИ
VIII-1850, 1852 в кв. 412, всички с отреждане „За
жилищни и обществено обслужващи функции“,
въз основа на разгледани и приети възражения
от собственика на трите имота. Комисията по
чл. 210, ал. 1 от ЗУТ приема определените пазарни стойности на поземлените имоти преди
и след урегулирането им по предварителния
проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на посочените
парцели. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват в производството за одобряване на проекта за
подробния устройствен план пред Административния съд – Кюстендил.
2192
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1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Главен водопровод от напорен водоем
„Стролата“ в ПИ 61056.22.110 по КК на с. Равда
до съществуващ водопровод за гр. Ахелой“, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. Предвижда се
изграждане на водопровод с дължина 741,3 м DN
350 CI от чугун. Трасето на водопровода е изцяло
в земеделска територия и попада последователно
в следните имоти: 411,78 м в ПИ 61056.22.112 с
площ 296 439 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Пасище“, публична общинска
собственост, 192,31 м в ПИ 61056.22.102 с площ
4468 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, 65,62 м в
ПИ 61056.22.105 с площ 1992 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“,
публична общинска собственост, 59,32 м в ПИ
61056.91.21 с площ 3906 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, 5,89 м в ПИ 61056.90.100 с площ
2848 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, и 6,38 м
в ПИ 61056.1.103 с площ 10 776 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и с начин на трайно ползване
„За местен път“, частна общинска собственост.
Създава се сервитут по 3 м от двете страни по оста
на трасето на водопровода. Площите с ограничение
са общо 4446 кв. м в земеделска и транспортна
територия и попадат последователно в следните
имоти: 2470 кв. м в ПИ 61056.22.112, 1153 кв. м в
ПИ 61056.22.102, 395 кв. м в ПИ 61056.22.105, 355
кв. м в ПИ 61056.91.21, 35 кв. м в ПИ 61056.90.100
и 38 кв. м в ПИ 61056.1.103 по кадастралната карта
на с. Равда. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2193
41. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 14 (п),
взето с протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация на „Пета
градска част“, гр. Пловдив, с Правила и нормативи
за прилагане на плана и планове-схеми: комуникационна-транспортна схема и трансформация на
собствеността, при граници: от север – бул. Дунав
(от бул. Васил Априлов до бул. Цар Борис III
Обединител); от изток – бул. Цар Борис III Обединител (от бул. Дунав до р. Марица – северна
подпорна стена); от юг – северна подпорна стена
на р. Марица (от бул. Васил Априлов до бул. Цар
Борис III Обединител); на запад – бул. Васил
Априлов (от бул. Дунав до р. Марица – северна
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подпорна стена). На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
В срока на обнародването проектът е изложен
за запознаване в район „Северен“, в сградата на
районната администрация на бул. Цар Борис III
Обединител № 22a, гр. Пловдив.
2164
1. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Кабелно трасе 1 kV към ПИ
56784.331.10, местност Динките, по КК на гр. Пловдив“, попадащо в землищата на с. Марково, община „Родопи“, и гр. Пловдив, община Пловдив
(в частта, попадаща в землището на с. Марково,
община „Родопи“). На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2134
5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Трасе кабелна линия
0,4 kV за електрозахранване на заслон за ловци в
УПИ 50.43 – ловна хижа, идентично с имот с ИД
06447.50.60 по кадастралната карта на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив. Проектното
трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 50.60, 50.61 и 50.34 по кадастралната
карта на с. Брестник, община „Родопи“. Дължината
на проектното трасе е 143,95 м. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с предложения проект
за ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
2194
13. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Уличен водопровод ∅ 110
към ПИ 47295.12.8, местност Могила, по КК на
с. Марково, община „Родопи“, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“, и гр. Пловдив,
община Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2136
235. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Уличен водопровод ∅ 110
от с. Йоаким Груево, община Стамболийски, към
поземлени имоти с идентификатори 06505.11.2,
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06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица, община „Родопи“, на
територията на две общини в област Пловдив (в
частта, попадаща в землището на с. Брестовица,
община „Родопи“). На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2135
21. – Община Рудозем на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че на основание Решение № 30 о т 31.01.2020 г. на Общ инск и я
съвет – гр. Рудозем, е одобрена устройствена
план-схема на поземлени имоти с идентификатори 63207.502.171, 63207.502.95, 63207.502.175,
63207.502.102, 63207.502.104 по КК на гр. Рудозем
за обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда
в ПИ 63207.502.172, гр. Рудозем“. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Рудозем до
Административния съд – Смолян.
2139
1. – Община Сухиндол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за специализиран подробен устройствен
план – транспортно-комуникационен план за
дост ъп върх у земи от общинск и я поземлен
фонд, осигуряващи достъпа до концесията, съгласно приложения регистър на засегнати имоти
70295.38.665; 70295.38.916; 70295.39.665; 70295.200.65;
70295.20 0.309; 70295.40 0.2191; 70295.40 0.2192;
70295.400.2193 и 70295.400.1812 по кадастралната карта на гр. Сухиндол в местност Станчова
могила, участък „Северен“ и участък „Южен“, в
землище гр. Сухиндол, община Сухиндол, област
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая № 23. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Сухиндол в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2138
34. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 73
по протокол № 5 от 30.01.2020 г. от редовно заседание на Общинския съвет – с. Ветрино, е одобрен
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване) за делба на кв. 53, с. Неофит Рилски, община Ветрино, ЕИК 000093458, с
адрес с. Ветрино, ул. Г. С. Раковски № 24, представлявано от Димитър Димитров – кмет. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Ветрино пред
Административния съд – Варна.
2205
61. – Община с. Гърмен, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 57,
протокол № 4 от 31.01.2020 г. е допуснат проект за
ПУП (подробен устройствен план) – парцеларен
план на проектно трасе на обект: „Уширение на
съществуващ мост на р. Канина“, в поземлен
имот с идентификатор 53326.500.70, с начин на
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трайно ползване – водно течение, река, държавна
собственост, землище с. Огняново, поземлен имот
с идентификатор 53326.43.407, с начин на трайно
ползване – за местен път, публична общинска
собственост, землище с. Огняново, поземлен
имот с идентификатор 47408.501.2, с начин на
трайно ползване – водно течение, река, държавна
собственост, землище с. Марчево, поземлен имот
с идентификатор 47408.30.175, с начин на трайно
ползване – водно течение, река, държавна собственост, землище с. Марчево, община Гърмен,
област Благоевград. Във връзка с чл. 22 от ЗОЗЗ
и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3
от ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за срок от 3 години право на
преминаване на новото трасе през поземлен имот
с идентификатор 53326.43.407, с начин на трайно ползване за местен път, публична общинска
собственост, землище с. Огняново. 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 – с. Гърмен, област Благоевград.
2137
62. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 58, протокол
№ 4 от 31.01.2020 г. е одобрен ПУП (подробен
устройствен план) – парцеларен план на трасе
за външно ел. захранване на жилищна сграда в
ПИ № 051004, м. Чуклата, по КВС на землище
с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
Във връзка с чл. 22 от ЗОЗЗ и на основание чл. 29,
ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл. 25,
ал. 5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за
срок от 3 години право на преминаване на новото
трасе на кабелна линия през улица – общинска
собственост, и ПИ № 000842 – полски път на
общината. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Гърмен до А дминистративния
съд – Благоевград.
2140

СЪД И Л И Щ А
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжния
прокурор на Окръжната прокуратура – Видин, на
разпоредбите на чл. 11, чл. 37, ал. 3, чл. 40, чл. 41,
ал. 1, 2 и 6, чл. 45, ал. 2, 3 и 5, чл. 46, ал. 3, чл. 52,
ал. 1, т. 4, пр. 1 и чл. 56д, ал. 2 от Наредбата за
определяне на размера на местните данъци на
Община Видин, както и цялата наредба, по което
е образувано адм. дело № 49/2020 г. по описа на
Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане на 6.04.2020 г. от 10 ч.
2141
Административният съд – Враца, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Враца, с което са оспорени разпоредбите на Наредба № 14 за пожарната
безопасност на територията на община Оряхово, по
което е образувано адм. д. № 50/2020 г. по описа

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

на Административния съд – Враца, насрочено за
9.06.2020 г. от 10,30 ч.
2190
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което е
оспорена Наредба № 2 за пожарната безопасност
на територията на община Борован, приета с
Решение № 243 по протокол № 37 от 21.12.2017 г.
на Общинския съвет – с. Борован, с искане същата да бъде прогласена за нищожна, по което
е образувано адм. д. № 137/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
19.05.2020 г. от 10,30 ч.
2191
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 100/2020 г.
по жалба на кмета на община Бойчиновци срещу
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Бойчиновци, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската админист раци я – Бойчиновци, за мандат
2019 – 2023 г., приет с Решение № 33 от 29.01.2020 г.
по протокол № 7 от 29.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци, в частта по чл. 94, ал. 2
и 3. Конституирани страни по делото са: кметът
на община Бойчиновци, ответник – Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 100/2020 г. е насрочено
за 13.03.2020 г. от 10,15 ч.
2217
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Пещера, приета
с Решение № 109 от 30.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Пещера, взето с протокол № 09 от
30.05.2008 г. По протеста е образувано адм. д.
№ 209 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.
2187
Административният съд – Пловдив, съобщава, че Теодора Костадинова и Павел Костадинов
оспорват Решение № 294 от 17.09.2019 г. (ДВ, бр.
83 от 2019 г.), с което е одобрен ПУП – план за
регулация на кв. Христо Смирненски, гр. Пловдив, с правила и норми за прилагане на плана
и план-схеми, както и одобрена комуникационно-транспортна схема за посочения квартал в
посочените в същото решение граници, както и
одобреното регулационно изменение с горепосочения ПУП, с което се засяга собственият на
жалбоподателите ПИ с ИД № 56784.511.13, като
значителна част от този имот се отнема чрез
включването му в отреждане на разширение на
улицата по посочените в жалбата („възражение“)
осови точки, а за останалата част от имота на
жалбоподателите се отрежда нов отделен УПИ
VII-511.13 – жилищно застрояване, от кв. 46 – нов,
за което е образувано адм. д. № 3635 по описа
на Административния съд – Пловдив, за 2019 г.,
IX състав. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
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„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Дело № 3635/2019 г.
е насрочено за 26.03.2020 г. от 14,30 ч.
2165
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Калоян Желязков е оспорил Решение № 294
с протокол № 15 от 17.09.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация,
кв. Христо Смирненски, Пловдив, с правила и
нормативи за прилагане на плана и плановесхеми: комуникационна-транспортна схема и
трансформация на собствеността, при граници:
на север – бул. Пещерско шосе от границата с
ПРЗ „Смирненски IV“ до ул. Рая, по ул. Рая,
бул. Свобода, ул. Перущица, бул. Пещерско шосе
от ул. Перущица до жп линия Пловдив – Филипово; на изток – жп линия Пловдив – Филипово от
бул. Пещерско шосе до жп линия Пловдив – София; на юг – жп линия Пловдив – София от жп
линия Пловдив – Филипово до границата с ПРЗ
„Смирненски IV“; на запад – границата на ПРЗ
„Смирненски IV“ до бул. Пещерско шосе в частта,
касаеща ПИ с идентификатор 56784.511.1960, за
което е образувано адм. дело № 3561 по описа на
съда за 2019 г., ХVIII състав. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез заявление,
което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последния посочен
в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; 6.
изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Дело № 3561/2019 г. е насрочено за
31.03.2020 г. от 9 ч.
2166
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 484 по описа
за 2020 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по протест на Окръжната прокура-
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тура – Пловдив, против чл. 20, ал. 1, чл. 59, ал. 1,
т. 4, пр. 1 само 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
в Наредбата за размера на местните данъци в
община Сопот.
2189
Административният съд – София област, осми
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 240/2020 г. по описа на съда по протест на прокурор в Окръжната прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.04.2020 г. от 10 ч., против Наредба
№ 3 за пожарната безопасност на територията
на община Сливница, приета с Решение № 93 по
протокол № 8 от 29.04.2009 г. на основание чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА на Общинския съвет – гр. Сливница, изменена и допълнена с Решение № 206
по протокол № 15 от 30.11.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Сливница. Конституирани страни в
производството са: прокурорът в Софийската
окръжна прокуратура, ответник по оспорването
е Общинският съвет – гр. Сливница.
2130
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който е
оспорена като незаконосъобразна Наредба № 14 за
пожарната охрана на територията на община Казанлък, по който е образувано адм. д. № 93/2020 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 23.04.2020 г. от 10,30 ч.
2131
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, против
чл. 39, чл. 40, ал. 1, 2, 6, 8 и 9, чл. 44, ал. 1, 2, 3
и 5, чл. 51, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Чирпан, по който е образувано адм.д.
№ 83/2020 г., насрочено за 9.04.2020 г. от 10,30 ч.
2132
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който се оспорва като нищожна Наредба
№ 2 за организацията на пожарната и аварийна
безопасност на територията на община Гълъбово, приета от Общинския съвет – гр. Гълъбово,
по който е образувано адм. д. № 121/2020 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 9.04.2020 г. от 11,30 ч.
2188
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба срещу Решение
№ 69 от 19.12.2019 г. на Общинския съвет – Димитровград, в частта му по т. ІІ, т. 1, касаеща
населението на Димитровград, и т. ІІ, т. 2, подт.
2.1, касаеща населението на с. Бодрово, по която
е образувано адм. д. № 68/2020 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
15.04.2020 г. от 10,15 ч.
2117
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Районният съд – Карлово, гр. колегия, І състав, уведомява Наталия Мищанин, родена на
21.04.1995 г., гражданин на Украйна, последен
известен адрес област София, гр. Златица, ул. Захари и Мария Сергиеви № 8, вх. А, ет. 2, ап. 6,
сега с неизвестен адрес, че в съда има заведено
дело с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК (иск
за развод) и следва да се яви в канцеларията на
съда на адрес: 4300 гр. Карлово, ул. Ген. Карцов
№ 44, в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на исковата
молба и приложенията към нея като ответник по
гр. д. № 1932/2019 г., заведено от Микита Исаев.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2167
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Махмуд Джахангир Тарек,
роден на 1.03.1981 г., гражданин на Народна република Бангладеш, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр. дело № 1374/2019 г. по описа на съда, заведено от Силвия Христова Сергеева от с. Микрево,
община Струмяни, за развод. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2143
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Костадин Иванов Чикоров,
роден на 9.03.1956 г., гражданин на Република
България, с постоянен и настоящ адрес в страната с. Ново Делчево, община Сандански, област
Благоевград, и с неизвестен адрес в чужбина, да
се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр. дело № 1411/2019 г.
по описа на съда, заведено от Димитър Вълков
Райков и Ваня Делкова Райкова от Хисаря, за
делба на недвижим имот. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2144
Районният съд – Стара Загора, гр. колегия,
ІІ състав, призовава Лу ис Арман до Масиас
Чавез, без българско гражданство, роден на
4.04.1988 г., MACIAS CHAVEZ LUIS ARMANDO,
док. G15737641а, издаден в Мексико, като ответник
по гр. дело № 5913/2019 г., заведено от Доника
Желязкова Атанасова с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК.
2133
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 14.02.2020 г. е образувано гр.д. № 163/2020 г.
по описа на ВТОС по предявена от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество искова молба
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
срещу Наталия Георгиева Боянова, ЕГН 8409072274,
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с постоянен адрес: Велико Търново, ул. Полтава
№ 11, вх. В, ет. 6, ап. 29, и настоящ адрес: Велико
Търново, ул. Оборище № 12, вх. Б, ет. 2, ап. 3,
Венцислав Стефанов Цвятков, ЕГН 8212201488,
с постоянен и настоящ адрес: Велико Търново,
ул. Оборище № 12, вх. Б, ет. 2, ап. 3, и „Бокапа“ – ЕООД, с ЕИК 201274522, със седалище и
адрес на управление: София, община Столична,
ж.к. Малинова долина, 197 № 25, бл. Магнолия,
вх. С, ап. 28, представлявано от Наталия Георгиева
Боянова, ЕГН 8409072274, за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от пристъпна дейност, на обща стойност 863 636,14 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Наталия Георгиева Боянова, ЕГН
8409072274, с цена на иска 453 602 лв.:
– 250 дружествени дяла по 858 лв. всеки от
тях на обща стойност 214 500 лв. от капитала на
„Пан 1815“ – ЕООД, с ЕИК 201283432, седалище и
адрес на управление – София, община Столична,
ул. Академик Йордан Трифонов № 6А, вх. Б, ет. 6,
ап. 5А. Дружеството се управлява и представлява
от Наталия Георгиева Боянова, ЕГН 8409072274.
– 250 дружествени дяла по 936 лв. всеки от
тях на обща стойност 234 000 лв. от капитала на
„Гала – Тея 2“ – ЕООД, с ЕИК 201296771, седалище и адрес на управление – Велико Търново,
ул. Полтава № 11, вх. В, ет. 6, ап. 29. Дружеството
се управлява и представлява от Наталия Георгиева
Боянова, ЕГН 8409072274.
– 2 дружествени дяла по 1 лв. всеки от тях
на обща стойност 2 лв. от капитала на „Бокапа“ – ЕООД, с ЕИК 201274522, седалище и адрес
на управление – София, община Столична, ж.к.
Малинова долина, 197 № 25, бл. Магнолия, вх. С,
ап. 28. Дружеството се представлява от Наталия
Георгиева Боянова, ЕГН 8409072274.
– 100 дружествени дяла по 1 лв. всеки от тях
на обща стойност 100 лв. от капитала на „Бокапа“ – ЕООД, с ЕИК 202780889, седалище и адрес
на управление – Велико Търново, ул. Оборище
№ 14. Дружеството се представлява от Наталия
Георгиева Боянова, ЕГН 8409072274.
– 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки един
на обща стойност 5000 лв. от капитала на „Етикет
клуб“ – ЕООД, с ЕИК 203532779, седалище и адрес
на управление – Велико Търново, ул. Оборище
№ 14. Дружеството се представлява от Наталия
Георгиева Боянова, ЕГН 8409072274.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Венцислав Стефанов Цвятков,
ЕГН 8212201488, с цена на иска 22 000 лв.:
– Недвижим имот, намиращ се в с. Ветринци,
община Велико Търново, а именно: УПИ VІІ-13 с
площ 920 кв. м в стр. квартал 3 по ПУП на селото,
с уредени регулационни отношения и приложена
улична регулация, при граници по актуална скица:
УПИ VІ-13, УПИ ІV-10, УПИ V-12 и улица, заедно
с построените в него къща, стопански постройки
и гараж, всички подобрения и трайни насаждения,
със запазено право на ползване на продавачите,
собственост на Венцислав Стефанов Цвятков,
ЕГН 8212201488.
Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 22 000 лв.
На основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Наталия Георгиева Боянова, ЕГН 8409072274, с цена на иска 375 259,14 лв.:
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– Сумата в общ размер 2130,69 лв., послужила
за погасяване на задължения по кредитна карта
Райкарт с IBAN BG82 RZBB 9155 1063 3328 69.
– Сумата в размер 40 лв., внесена по сметка
с IBAN BG42 FINV 9150 1004 5492 18 с титуляр
Венцислав Стефанов Цвятков през 2010 г.
– Сумата в размер 136,91 лв., представляваща
левовата равностойност на 70 евро, изпратена от
проверяваното лице на Цветелина Белчева чрез
системите за бързи разплащания през 2011 г.
– Сумата в общ размер 1152,15 лв., постъпила
с входящи преводи по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG79 UNCR 7000 1519 7325 през
2010 г.
– Сумата общо в размер 19 540 лв., представляваща изпратени средства на трети лица чрез
системата на „Изипей“ – АД, без установено
законно основание и произход за 2013 г., 2015 г.
и 2018 г.
– Сумата общо в размер 114 025 лв., представляваща получени средства от трети лица
чрез системата на „Изипей“ – АД, за периода
2014 г. – 2018 г.
– Сумата в общ размер 71 044,25 лв., внесени
по разплащателна сметка в евро с IBAN BG31
UBBS 8888 1400 4342 35 през 2010 г. с титуляр
„Милбекс“ – ЕООД.
– С у мата в общ размер 285 лв., внесени
през 2010 г. по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG47 IORT 8043 1000 1785 00 с титуляр
„Елсър“ – ЕООД.
– Сумата в общ размер 77 230 лв., внесени
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG51 FINV 9150 1015 0535 74 с титуляр
„Пан 1815“ – ЕООД.
– Сумата в общ размер 89 350 лв., внесени
през 2012 г. по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG51 FINV 9150 1015 0535 74 с титуляр
„Пан 1815“ – ЕООД.
– Сумата в размер 110 лв., представляваща
лични вноски по разплащателна сметка в левове
през 2011 г. с IBAN BG51 BUIN 9561 1000 2951 16
с титуляр „Пан 1815“ – ЕООД.
– Сумата в общ размер 215,14 лв., представляваща левовата равностойност на 110 евро, внесени
през 2015 г. по разплащателна сметка в евро с
IBAN BG27 RZBB 9155 1005 4154 50 с титуляр
„Бокапа“ – ЕООД.
На основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Наталия Георгиева
Боянова, ЕГН 8409072274, с цена на иска 110 лв.:
– Сумата в размер 100 лв., получена от Наталия
Боянова по договор от 29.07.2010 г. за продажбата
на 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки от тях
от капитала на „Сторекс – 98“ – ЕООД.
– Сумата в размер 10 лв. от продажбата на
10 дружествени дяла от капитала на „Ловеч
трейд“ – ЕООД, с ЕИК 203885220.
На основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Венцислав Стефанов
Цвятков, ЕГН 8212201488, с цена на иска 5165 лв.:
– Сумата в общ размер 1145 лв., постъпили по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG42 FINV
9150 1004 5492 18 от „Карп България“ – ЕООД,
ЕИК 201577327, през 2014 г.
– Сумата в размер 200 лв., представляваща
входящ превод по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG42 FINV 9150 1004 5492 18 от „Карп
България“ – ЕООД, ЕИК 201577327, през 2015 г.
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– Сумата в общ размер 3820 лв., представляващи вноски по изпълнително дело, образувано
по молба на взискателя „БНП Париба Пърсънъл
файненс С.А.“, клон България.
На основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Венцислав Стефанов
Цвятков, ЕГН 8212201488, с цена на иска 5000 лв.:
– Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на
„Кит“ – ЕООД
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от „Бокапа“ – ЕООД, ЕИК 201274522, с
цена на иска 2500 лв.:
– Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.
№ СА 7290 ВМ, рама № WVWZZZ3BZWE431284,
двигател № ADR410623, собственост на „Бокапа“ – ЕООД, ЕИК 201274522.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 2500 лв.
Цената на иска по отношение на Наталия
Георгиева Боянова е 828 971,14 лв.
Цената на иска по отношение на Венцислав
Стефанов Цвятков е 32 165 лв.
Цената на иска по отношение на „Бокапа“ – ЕООД, ЕИК 201274522, е 2500 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.06.2020 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр.д. № 163/2020 г.
2197
Сливенският окръжен съд обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 18/20020 г. по предявена на
13.01.2020 г. искова молба (искане) от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество против
Фанка Асенова Станева с постоянен и настоящ
адрес Нова Загора, ул. Освобождение № 36, и Сашо
Велев Станев с постоянен и настоящ адрес Нова
Загора, ул. Освобождение № 36, за отнемане на
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ в полза на
държавата имущество на стойност 137 611,11 лв.,
подробно описано в исковата молба, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Фанка Асенова Станева
и Сашо Велев Станев:
Недвижим имот – административна сграда,
фурна и баня с обща РЗП 554 кв. м, намираща
се в пл. № 110 в УПИ № III в кв. № 35 по ПУП
на с. Богданово, община Нова Загора, отреден за
кметство и поща, със съответните идеални части
от правото за строеж в имота, представляваща
сграда на два етажа, свързана с вътрешно стълбище, включваща: етаж първи – фурна и баня,
и етаж втори – коридор и административни помещения, при граници на имота: изток – улица,
север – улица, запад – имот с пл. № 111, юг – имот
с пл. № 109, намираща се в с. Богданово, община
Нова Загора, област Сливен, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 41,
том X, peг. № 7507, дело № 1280 от 5.11.2012 г. на
нотариус с рег. № 183 в Нотариалната камара,
Служба по вписванията – Нова Загора, под акт
№ 54, том XIV, дело № 2034/5.11.2012 г.
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Пазарна стойност към настоящия момент –
10 250 лв.
Недвижим имот – УПИ № III-318 с площ
730 кв. м, отреден за жилищни нужди, в квартал
№ 49 по план на с. Съдиево, представляващ дворно
място с намиращото се в него жилище с площ
24 кв. м, при граници на имота: изток – УПИ
№ VIII-318; запад – № УПИ II-315, север – улица,
юг – УПИ № VI-317, намиращ се в землището на
с. Съдиево, община Нова Загора, област Сливен,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 24, том XIII, peг. № 8847,
дело № 1663 от 21.12.2013 г. на нотариус с рег.
№ 183 в Нотариалната камара, Служба по вписванията – Нова Загора, под акт № 161, том XVI,
дело № 2764/21.12.2013 г.
Пазарна оценка към настоящия момент –
3750 лв.
То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „ Ме рц ед е с“,
модел „210 Д“, с рег. № СН 9047 А К, рама
№ WDB6014671P185702, двигател № 60294010178792,
цвят – бял, дата на първоначална регистрация – 14.11.1991 г., придобит на 27.11.2013 г. с
договор за покупко-продажба на МПС от Тошко
Ангелов Георгиев.
Пазарна стойност към настоящия момент –
3000 лв.
Товарен автомобил марка „Опел“, модел „Комбо“,
с peг. № СН 3367 ВН, рама № W0L000071S3039079,
двигател № 4ЕЕ1846664, цвят – бял, дата на първоначална регистрация – 24.10.1995 г., придобит
на 28.05.2014 г. с договор за покупко-продажба
на МПС от Илчо Русев Атанасов.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 1500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Фанка Асенова
Станева и Сашо Велев Станев:
Сумата в размер 7600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижимия имот, представляващ: нива с
площ 7600 кв. м, трета категория, състояща се
от имот № 053088, ЕКАТТЕ 70487, идентификатор № 70487.53.88, намираща се в землището на
с. Съдиево, м. Сливенско шосе, община Нова
Загора, област Сливен, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 98,
том XI, peг. № 7630, дело № 1416 от 8.11.2013 г.
на нотариус с рег. № 183 в Нотариалната камара, Служба по вписванията – Нова Загора, под
акт № 113, том XIV, дело № 2333/8.11.2013 г., и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 160, том VI, peг. № 7051,
дело № 777 от 30.10.2018 г.
Сумата в размер 6080 лв., представляваща
стойността на погасен заем, отпуснат от Петър
Георгиев Стоянов на Сашо Велев Станев и Фанка Асенова Станева, съгласно нотариален акт
за учредяване на договорна ипотека № 5, том
IV, рег. № 3449, дело № 546/2015 г. на нотариус
с peг. № 534 в Нотариалната камара, Служба по
вписванията – Нова Загора, под акт № 76, том I,
дело № 2451/2015 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сашо Велев Станев:
Сумата в размер 2901,82 лв., представляваща
продажната цена на ценните книжа от ДФ „ОББ
Платинум Облигации“ и „ОББ Патримониум
Земя“.
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Сумата в размер 26 666,46 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2012 г. –
2018 г. по кредити по сметка в левове № BG
37UBBS80021085997430 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 20,52 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по сметка в левове
№ BG25UBBS83834010798831 в „ОББ“ – АД, с
титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 5949,83 лв., представляваща
вноски на каса в периода 24.01.2010 г. – 2014 г. по депозитна сметка в евро № BG37UBBS80022417539710
в „ОББ“ – АД, с титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 112,63 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по депозитна сметка в евро
№ BG37UBBS80022417539710 в „ОББ“ – А Д, с
титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 44,93 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по депозитна сметка в евро
№ BG82UBBS80024401427811 в „ОББ“ – А Д, с
титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 50 381,18 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010 г. –
2 0 1 8 г. п о д е п о з и т н а с м е т к а в л е в о в е
№ BG24UBBS80022000673520 в „ОББ“ – АД, с
титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 1454,94 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по депозитна сметка в левове
№ BG24UBBS80022000673520 в „ОББ4 – АД, с
титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 4541,44 лв., представляваща
вноски на каса в периода 2013 г. – 2016 г. по депозитна сметка в евро № BG53UBBS80021444397010
в „ОББ“ – АД, с титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 221,83 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по депозитна сметка в евро
№ BG53UBBS80021444397010 в „ОББ“ – А Д, с
титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 5982 лв., представляваща вноски на каса в периода 2012 г. – 2016 г. по депозитна
сметка в левове № BG47UBBS80024085997730 в
„ОББ“ – АД, с титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 557,71 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по депозитна сметка в левове
№ BG47UBBS80024085997730 в „ОББ“ – АД, с
титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 1400 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010 г. – 2011 г. по депозитна сметка в левове № BG10UBBS83831010798815
в „ОББ“ – АД, с титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 3060 лв., представляваща вноски от трети лица в периода след 24.01.2010 г. по депозитна сметка в левове № BG10UBBS83831010798815
в „ОББ“ – АД, с титуляр Сашо Велев Станев.
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Сумата в размер 79,14 лв., представляваща
изплатени лихви върху средства с неустановен
законен източник по депозитна сметка в левове
№ BG10UBBS83831010798815 в „ОББ“ – АД, с титуляр Сашо Велев Станев.
Сумата в размер 491,13 лв., представляваща
погасителни вноски в периода след 24.01.2010 г.
по стоков кредит CREX-02009973, отпуснат от
„БНП Пърсънъл Файненс С.А.“.
Сумата в размер 868,54 лв., представляваща
погасителни вноски в периода 2010 – 2011 г. по
кредит CREX-02356133, отпуснат от „БНП Пърсънъл Файненс С.А.“.
Сумата в размер 697,01 лв., представляваща
погасителни вноски в периода 2014 – 2015 г. по
кредит CREX-10868936, отпуснат от „БНП Пърсънъл Файненс С.А.“.
Сливенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 16.06.2020 г., 10 ч.
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ПОК А Н И И СЪОБЩ ЕН И Я
12. – Управителният съвет на сдружение
„Стрелкови клуб Колхида“ – Елхово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете на клуба на 23.05.2020 г. в
14 ч. в гр. Елхово, област Ямбол, ул. Янтра № 7,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете.
2225
2. – Управителният съвет на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на 29.04.2020 г. в 11 ч. в гр. Гюргево, заседателна
зала на Окръжния съвет – гр. Гюргево, Румъния,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ за 2019 г. в съответствие с чл. 34б, ал. 5; 2.
приемане на финансовия отчет на сдружението,
годишния счетоводен отчет и баланса за 2019 г. в
съответствие с чл. 21, т. 7 от устава; 3. приемане
на проектобюджета за 2020 г. съгласно чл. 21 от
устава на сдружението; 4. освобождаване от отговорност на управителния съвет съгласно чл. 21,
т. 15 от устава; избор на нови членове на УС; 5.
промени в устава; 6. разни. 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.
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