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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 75
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 83, ал. 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам вицеадмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността заместникначалник на отбраната.
2. Назначавам вицеа дмира л Емил Ва
силев Ефтимов на длъжността началник на
отбраната.
3. Удостоявам вицеадмирал Емил Василев
Ефтимов с висше офицерско звание „адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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УКАЗ № 76
На основание чл.
цията на Република
чл. 19, т. 4, чл. 146, т.
и въоръжените сили

100, ал. 2 от КонституБългария във връзка с
1 от Закона за отбраната
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам капитан I ранг Велко Петр ов
Велков на длъжността командир на флотилия
бойни и спомагателни кораби.
2. Удостоявам капитан I ранг Велко Петров
Велков с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2803

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 219
ОТ 31 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Шкорпилов
ци – централен“, община Долни чифлик,
област Варна
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 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 2019 г., и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Шкорпиловци – централен“, община Долни чифлик, област Варна,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Шкорпиловци – централен“, представляващ
част на морски плаж „Шкорпиловци“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с
обща площ 69 493 кв. м, съставляващ част от
поземлен имот с идентификатор 83404.502.36
по кадаст ралната карта и кадаст ралните
регистри на землището на с. Шкорпиловци,
община Долни чифлик, област Варна, одоб
рени със Заповед № РД-18-03-2 на началника
на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, от 12 февруари 2014 г.,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 463
от 26 март 1999 г. и специализираната карта
на морските плажове и дюни, разположени
на територията на землището на с. Шкорпиловци, приета с протокол от 14 май 2014 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
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 (ДВ, бр. 84
от 2008 г.).
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
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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 за улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 43 362 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 135 в координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ не са включени: площта на обектите на инфраструктурата
в размер на 194 кв. м, представляващи четири
бетонови площадки и части от две бетонови
площадки с обща площ 136 кв. м, електрическо табло с площ 1 кв. м, басейн с площ
45 кв. м, две стълби с обща площ 12 кв. м,
площта на откос към заливаема площ в размер 88 кв. м и площта на пясъчните дюни
в размер 25 849 кв. м, в която е включена
площ в размер 3221 кв. м, отразена в приетата
специализирана карта на морските плажове
и дюни като паркинг.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 638 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 66 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, по осигуряване на водното спасяване,
по обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесион
ния 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, коя
то 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

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

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 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;
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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.
7.3. При концесията не се предвиж дат
плащания от страна на концедента.
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 услуги 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:
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;
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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, представ
лява 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, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
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 описаните обекти и съоръжения,
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;
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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 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 BG0002044 „Камчийска планина“ и
Защитена зона по Директивата за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“.
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
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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:
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:
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,
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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 размери 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 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 24 923,99 лв.,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размера на
отчисления от базата 4,40 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 4,40 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определ я съгласно офертата на
участника, определен за концесионер, в размер не по-малък от минималния размер по
т. 11.1. Концесионерът заплаща годишните
концесионн и 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 периода от 1 януари на последната
календарна година, през която концесионният
договор е в сила, до датата на изтичането
срока на договора;
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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 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
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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 за един
чадър и за един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с опазване на дюните на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 12 462 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документация
та за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решениет о под леж и на обжа лва не
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
2776
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РЕШЕНИЕ № 220
ОТ 31 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Делфин“, община
Несебър, 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 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 2019 г., и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Делфин“, община Несебър, област Бургас – изключителна
държавна собственост, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Делфин“ – обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 2838 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.1028 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на землището на
гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46 от
18 август 2006 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, изменени със Заповед № 18-2827 на
началника на Службата по геодезия, карто
графия и кадастър – Бургас, от 17 март 2014 г.,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 1406
от 16 май 2014 г. и специализираната карта
и регистър на морски плаж „к.к. Слънчев
бряг – Северен плаж I част, и плаж Делфин“,
приета с протокол № 6 от 2 ноември 2011 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
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 (ДВ, бр. 84
от 2008 г.).
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 принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
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увреждания и е с размер 2769 кв. м., с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 81 в координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ по т. 1.2 не
са включени: площта, заета от блатна растителност – в размер 32 кв. м, и затревена
площ – в размер 37 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 80 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 59 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, по осигуряване на водното спасяване,
по 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, коя
то 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 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 техническата 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 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,
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;
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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 услуги 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:
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 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 отвеж-
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дането 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 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;
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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
територия – Защитенa зона по Директивата
за птиците BG0002043 „Емине“, и Защитенa
зона по Директивата за местообитанията
BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“.
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 наст ъпване на форсма жорни
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
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:
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 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 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
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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 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 26 071,25 лв.,
определено съгласно Методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата 11,90 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 11,90 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
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.
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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.
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 осигуряването или за
наличието и за произхода на средствата, необходими за изпълнението на предложената
от него оферта.
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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 за 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, свързани
с подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 13 035,63 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
2777

РЕШЕНИЕ № 221
ОТ 31 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Равда – Олимпийск и на деж ди“, община
Несебър, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 801 на Министерския
съвет от 2019 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Равда – Олимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас (ДВ, бр. 102 от 2019 г.),
проведена на 18 февруари 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената
процедура на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия, назначена със Заповед
№ Р-9 на министър-председателя от 16 януари
2020 г., Доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя спечелилия участник в откритата процедура за възлагане на концесия
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за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж с общо наименование
„Ра вда – Ол им пийск и на деж ди“, общ ина
Несебър, област Бургас, и за концесионер на
морския плаж – „Джедар“ – ЕООД, с ЕИК:
205655104.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277 на
Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от
2019 г.), съгласно предложения от „Джедар“ –
ЕООД, размер на отчисленията от базата за
изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение (роялти), равен на 2,70 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър – в размер
до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, и цена
за един шезлонг – в размер до 8 лв. с ДДС
при ставка 20 на сто, без да се увеличават за
срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестициите за обезо
пасяване на морския плаж и прилежащата
акватория за срока на концесията – в размер
226 656 лв. с ДДС за целия срок на договора
за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Джедар“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 801 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената
от „Джедар“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2778
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 4
от 11 март 2020 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Оператор в дървообработването“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
543020 „Оператор в дървообработването“ от
област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 543
„Производствени технологии – дървесина,
хартия, пластмаси и стъкло“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 543020 „Оператор в дървообработването“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
втора степен на професионална квалификация
за специалностите 5430201 „Производство на
мебели“, 5430202 „Производство на врати и прозорци“, 5430203 „Производство на тапицирани
изделия“, 5430204 „Производство и монтаж на
вътрешно обзавеждане на кораби“, 5430205
„Моделчество и дървостругарство“, 5430206
„Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“, 5430207 „Производство на дървесни
плочи“, 5430208 „Производство на фурнир и
слоиста дървесина“ и 5430209 „Производство
на дървени детски играчки“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
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Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 543020 „Оператор в дървообработването“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 39 от 2010 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Оператор в дървообработването“ (ДВ, бр. 80
от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор
в дървообработването“
Професионално направление:
543

Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Професия:
543020

Оператор в дървообработването
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Степен на професионална квалификация

Ниво по НКР

Ниво по ЕКР

5430201

Производство на мебели

Втора

3

3

5430202

Производство на врати и прозорци

Втора

3

3

5430203

Производство на тапицирани
изделия

Втора

3

3

5430204

Производство и монтаж на вътрешно
обзавеждане на кораби

Втора

3

3

5430205

Моделчество и дървостругарство

Втора

3

3

5430206

Дърворезно, амбалажно и паркетно
производство

Втора

3

3

5430207

Производство на дървесни плочи

Втора

3

3

5430208

Производство на фурнир и слоиста
дървесина

Втора

3

3

5430209

Производство на дървени детски играчки

Втора

3

3

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията
„Оператор в дървообработването“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 г. – завършен първи
гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
втора степен на професионална квалификация
е придобита първа степен на професионална
квалификация по професия от област на образование 54 „Производство и преработка“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ – втора степен на професионална квалификация
или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето, се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за

валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Операторът в дървообработването може
да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се
произвеждат различни изделия от дървесина – мебели, врати и прозорци, тапицирани
изделия, вътрешно обзавеждане на кораби,
фасонирани материали, амбалажи и подови
настилки, дървесни плочи, фурнир и слоеста
дървесина, дървени детски играчки, модели,
струговани изделия и др.
В процеса на работа операторът в дървообработването подбира необходимите по
количество и качество суровини, основни и
спомагателни материали за производството на
изделия от дървесина. Извършва разкрояване
на суровините и материалите; обработва получените детайли до точни размери, изработва
профили, отвори, длабове и конструктивни
съединения. Прилага технологични режими
на слепване на дървесината и шлайфане на
дървесните повърхности. Операторът в дървообработването ползва информация от техническата документация за производство, като
разчита чертежи, съставя спецификации на
елементите и изчислява разхода на материали.
Операторът в дървообработването може да
работи в производствени помещения с дървообработващи машини, на работни места за
ръчни и спомагателни операции, в складове
за материали и готова продукция, в сушилни
стопанства. Той отговаря за качеството на
своята работа и на произведената продукция.
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В своята професионална дейност операторът в дървообработването използва следните
предмети и средства на труда:
с уровини, основни и спомагателни материали, обков;
ръчни инструменти и приспособления;
у ниверсални и специализирани дървообработващи машини, режещи инструменти,
съоръжения, инсталации;
с редства за вътрешнозаводски транспорт,
опаковъчна техника, контролноизмервателни уреди, компютър;
т ехническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции,
схеми).
Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се
характеризира със завишени нива на шум,
прах, химически вещества, които надхвърлят
пределно допустимите норми. Тези условия на
труд налагат операторът в дървообработването
задължително да използва защитно работно
облекло, маски за лице, ръкавици, очила,
защитни приспособления за предпазване от
шум и др.
Работното време на оператора в дървообработването е с нормална продължителност, а
за производства, които се характеризират със
завишени количества на химически вещества
(формалдехид в лепилата, ацетон, ацетати,
ксилол, толуол, бутанол и други в лаковете,
боите и байцовете), то е намалено, с продължителност съгласно Кодекса на труда.
В професионалната си дейност операторът
в дървообработването следва да проявява
съобразителност, ч у вство за отговорност
и умения да реагира правилно в критична
си т уаци я. Необходимо е да осъщест вява
ефективна комуникация с колеги, с клиенти,
с ръководството на предприятието и да умее
да работи в екип.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ по съответната
специалност обучаваният може да продължи
обучението си по друга специалност от същата
професия, като резултатите от обучението по
общата професионална подготовка и по част
от отрасловата професионална подготовка
се признават.
След придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професията
„Оператор в дървообработването“ обучаваният
може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на квалификация по
специалност от професията „Техник-технолог
в дървообработването“.
При продължаващо професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
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В случай че лица, завършили обучение за
придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в
дървообработването“, кандидатстват за обучение по професията „Оператор в дървообработването“ с придобиване на втора степен
на професионална квалификация, обучението
им се зачита и се организира надграждащо
обучение. Съдържанието на това обучение се
определя след сравнение на компетентностите
и единиците резултати от ученето, описани в
държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по съответната
професия.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-1093
от 19.12.2018 г.
Лицата с втора степен на професионална
квалификация по професията „Оператор в
дървообработването“ могат да постъпват на
работа на следните длъжности от НКПД:
7115 Дърводелци и дограмаджии: 71152001 Дограмаджия, дървесина/пластмаса/
алуминий; 7115-2002 Дърводелец; 7115-2006
Дърводелец, поддръжка.
7522 Дърводелци, мебелисти и сродни на
тях: 7522-1002 Дърводелец, мебелист; 7522-1007
Производител, изделия от дърво; 7522-1008
Производител, мебели; 7522-2016 Моделиер,
нови модели изделия, калибри и шаблони от
дърво; 7522-1020 Работник, производство на
декоративни елементи от дърво.
7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини: 7523-2001
Наст рой чик-операт ор, д ървообрабо т ваща
машина; 7523-20 03 Наст ройчик-оператор,
машина за напречно струговане; 7523-2004
Настройчик-оператор, машина за рендосване; 7523-2005 Настройчик-оператор, струг за
обработка на дърво; 7523-2007 Стругар, дърво;
7523-2010 Машинен оператор, дърводелство;
7523-2013 Машинен оператор, изглаждане/
довършване на дървен материал; 7523-2014
Машинен оператор, изделия от дърво; 7523-2018
Машинен оператор, производство на мебели.
7534 Тапицери и сродни на тях: 7534-1003
Производител, матраци/дюшеци; 7534-1004
Производител, мека мебел; 7534-1005 Тапицер.
8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост: 8172-2001 Машинен
оператор, агрегат; 8172-2002 Машинен оператор, банциг; 8172-2003 Машинен оператор,
циркуляр; 8172-2005 Машинен оператор, дървообработване; 8172-2006 Машинен оператор,
производство на шперплат; 8172-2007 Машинен
оператор, рендосване на дървен материал;
8172-2008 Машинен оператор, рязане на дър-
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вен материал; 8172-2009 Машинен оператор,
сушене на дървен материал; 8172-2010 Машинен оператор, фрезоване на дървен материал;
8172-2011 Оператор, отрязващ трион за трупи;
8172-2012 Оператор, дъскорезница; 8172-2013
Оператор, лентов трион.
8219 Монтажници, н.д.: 8219-2005 Монтажник, дограма; 8219-2007 Монтажник, изделия
от дърво; 8219-2008 Монтажник, мебели от
дърво и други подобни материали, както и
на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Завършилите успешно специалност „Производство на фурнир и слоиста дървесина“
могат да заемат длъжностите 8172-2014 Пресьор, фурнир и 8172-2015 Пресьор, шперплат.
3. Единици резултати от учене
3.1. Списък на Единиците резултати от
учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготов
ка – единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
 
Р У 1.1. Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
 
Р У 1.2. Осъществява превантивна
дейност по опазване на околната среда
 
Р У 1.3. Участва в овладяването на
рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
 
РУ 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
 
Р У 2.2. Познава основните характеристики на дейността на дадено
предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
 
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
 
Р У 3.2. Формира предприемаческо
поведение
ЕРУ по отраслова професионална под
готовка – единна за професиите от про
фесионално направление „Производствени
технологии – дървесина, хартия, пластмаси
и стъкло“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
 
Р У 4.1. Участва в обработване на
информация с ИКТ
 
Р У 4.2. Осъществява комуникация
посредством ИКТ
 
Р У 4.3. Създава цифрово съдържание
с ИКТ
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ЕРУ 5. Организиране на работния процес
 
РУ 5.1. Подготовка на работното място
 
Р У 5.2. Организация на работното
място
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
 
Р У 6.1. Общува ефективно в работния екип
 
Р У 6.2. Води ефективна бизнес комуникация
 
РУ 6.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Избира необходимите по количество
и качество суровини, материали и инструменти
 
Р У 7.1. Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на
конструкторската и технологичната
документация за производството на
изделия от дървесина
 
РУ 7.2. Подбира необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската
и технологичната документация и
стандартите за транспортиране и съхранение на суровините и материалите
ЕРУ 8. Работи с ръчни инструменти
 
Р У 8.1. Подбира необходимите ръчни
инструменти за работа
 
Р У 8.2. Подготвя за извършване на
конкретна операция необходимите
ръчни инструменти и приспособления
 
Р У 8.3. Извършва основни и довършителни работи с ръчни инструменти
и приспособления
ЕРУ 9. Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини съобразно конструктивната
и технологична документация
 
Р У 9.1. Прилага методи за сушене на
дървесината и определя влажността є
 
РУ 9.2. Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи
машини за разкрояване
 
РУ 9.3. Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно
фрезоване
 
Р У 9.4. Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Производство
на мебели“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 10. Производство и ремонт на мебели
 
Р У 10.1. Произвежда мебели от дървесина
 
Р У 10.2. Облагородява мебелните
повърхнини със защитно-декоративни
покрития
 
Р У 10.3. Извършва ремонт на мебели
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ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Производство на
врати и прозорци“ – втора степен на профе
сионална квалификация
ЕРУ 11. Производство и ремонт на врати
и прозорци от дървесина
 
Р У 11.1. Произвежда врати от дървесина и дървесни материали
 
Р У 11.2. Произвеж да прозорци от
дървесина
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Производство
на тапицирани изделия“ – втора степен на
професионална квалификация
ЕРУ 12. Подготвя необходимите тапицерски материали
 
Р У 12.1. Разпознава и подбира видовете тапицерски материали и изброява
изискванията към тях
 
РУ 12.2. Описва начините и схемите за
разкрояване на тапицерски материали
ЕРУ 13. Произвежда и опакова тапицирани
изделия
 
Р У 13.1. Разграничава видовете тапицерия със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни
материали
 
Р У 13.2. Изброява конструктивните
елементи и описва последователността при производството на тапицирани
изделия
 
Р У 13.3. Изпълнява технологичните
операции за производство на различните видове тапицирани изделия
 
Р У 13.4. Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения,
използвани при производството на
тапицирани изделия
 
РУ 13.5. Описва начините за опаковане
на тапицирани изделия и изискванията към опаковките
ЕРУ 14. Извършва ремонт и претапициране
на тапицирани изделия
 
Р У 14.1. Описва необходимостта от
ремонт и претапициране на изделието
 
Р У 14.2. Подбира и използва основни,
тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Производство
и монта ж на вът решно обза веж да не на
кораби“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 15. Извършва импрегниране на дървесина
 
Р У 15.1. Извършва подготовка за
импрегниране на дървесина
 
Р У 15.2. Изпълнява в технологична
последователност операции за импрегниране на дървесина
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ЕРУ 16. Произвежда мебели за обзавеждане на кораби
 
Р У 16.1. Подготвя суровини и материали за производство на мебели и
облицовка на кораби
 
Р У 16.2. Изпълнява в технологична
последователност операции за производство на мебели и обзавеждане
на кораби
ЕРУ 17. Монтира корабно обзавеждане
 
Р У 17.1. Подбира подходящ обков за
монтаж на корабно обзавеждане
 
РУ 17.2. Ремонтира и монтира корабно
обзавеждане
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Моделчество и
дървостругарство“ – втора степен на профе
сионална квалификация
ЕРУ 18. Извършва подготовка за изработване на модели и струговани изделия
 
Р У 18.1. Изброява елементите на моделни комплекти – кутии за сърца,
мъртви глави, отливъци и др.
 
Р У 18.2. Произвежда видове струговани изделия
 
Р У 18.3. Обяснява конструктивните
особености на моделни комплекти и
струговани изделия
 
Р У 18.4. Обяснява и изработва конструктивни съединения за модели и
струговани изделия
 
Р У 18.5. Разчита и ползва чертежи на
модели с нанесена леярска технология
 
Р У 18.6. Изработва шаблони по предварително зададени параметри
ЕРУ 19. Изработва модели и струговани
изделия от дървесина
 
Р У 19.1. Описва и изпълнява в последователен ред тех нолог и чни те
операции за изработване на модели
 
Р У 19.2. Спазва видовете леярски
наклони и прибавки за механична
обработка
 
Р У 19.3. Изработва полуфабрикати за
модели и кутии
 
Р У 19.4. Стругова различни детайли
и елементи на дърводелски струг
 
Р У 19.5. Извършва ремонт на дефектирали модели и струговани изделия
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Дърворезно, ам
балажно и паркетно производство“ – втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 20. Производство на дървени фасонирани материали
 
Р У 20.1. Подготвя суровини и материали
 
Р У 20.2. Произвежда дървени фасонирани материали
ЕРУ 21. Производство на амбалаж
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Р У 21.1. Подготвя суровини и материали за производство на амбалаж
 
Р У 21.2. Произвежда амбалаж
ЕРУ 22. Производство на подови настилки
и облицовки
 
Р У 22.1. Подготвя суровини и материали за производство на подови
настилки и облицовки
 
Р У 22.2. Произвежда подови настилки
и облицовки
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Производство на
дървесни плочи“ – втора степен на професи
онална квалификация
ЕРУ 23. Произвежда плочи от дървесни
частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
 
Р У 23.1. Подбира и подготвя суровини
и спомагателни материали за производство на дървесни плочи
 
Р У 23.2. Произвежда плочи от дървесни частици и плочи с ориентирани
частици
ЕРУ 24. Производство на плочи от дървесни
влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна
със средна плътност (МДФ)
 
Р У 24.1. Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за
производство на плочи от дървесни
влакна и плочи от дървесни влакна
със средна плътност
 
РУ 24.2. Произвежда плочи от дървесни
влакна (ПДВ) и плочи от дървесни
влакна със средна плътност (МДФ)
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Производство на
фурнир и слоиста дървесина“ – втора степен
на професионална квалификация
ЕРУ 25. Производство на фурнир и слоиста
дървесина
 
Р У 25.1. Произвежда фурнир
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Р У 25.2. Произвежда шперплат
Р У 25.3. Произвежда огънато-слепени
детайли
ЕРУ по специфичната професиона лна
подготовка за специалност „Производство на
дървени детски играчки“ – втора степен на
професионална квалификация
ЕРУ 26. Подбира и подготвя основни и
спомагателни материали за изработване на
дървени детски играчки
 
Р У 26.1. Посочва и прилага изискванията за подбор на основни и спомагателни материали за изработване на
дървени детски играчки
 
Р У 26.2. Посочва изискванията на
стандартите по отношение на размери,
конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
ЕРУ 27. Произвежда дървени детски играчки
 
Р У 27.1. Изброява видовете детски
играчки и изискванията към техния
дизайн
 
Р У 27.2. Описва конст ру ктивните
елементи и механизми на дървените
детски играчки и тяхното подвижно
и неподвижно съединяване
 
Р У 27.3. Обяснява и изработва конструктивни съединения на дървени
детски играчки
 
Р У 27.4. Описва и спазва в последователен ред технологичните операции
за производство на дървени детски
играчки
 
Р У 27.5. Изброява материали, методи,
машини и съоръжения за повърхностна обработка на дървени детски
играчки
 
Р У 27.6. Описва начините за сглобяване и опаковане на дървени детски
играчки
3.2. Описание на ЕРУ








ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

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

Знания:

· П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
· З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
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· П
 рилага необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
Компетентности:
· И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· И звършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място
Резултат от учене 1.2:
Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания:
· Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
· З нае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната
трудова дейност
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци
Умения:
· Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности:
· И зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене 1.3:
Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания:
· З нае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни
ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава нормативната уредба, регламентираща правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Умения:
· И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· С пазва правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност
· С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· О казва първа помощ на пострадали при авария
· Умее да работи с пожаротехнически средства за първоначално гасене
на пожари и с пожарни кранове
Компетентности:
· Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на
пожар и/или авария и реагира адекватно
· Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с установените документи за създаване на организация
за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на обектите
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
· з дравословни и безопасни условия на труд на работното място
· п ревантивна дейност за опазване на околната среда
· овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
· И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови
ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
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Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания:

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

Умения:

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

Компетентности:

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

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие

Знания:

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

Умения:

· О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на предприятието

Компетентности:

· С
 пособен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено
предприятие

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания:

· З
 нае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения:

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

Компетентности:

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

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания:

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

Умения:

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

Компетентности:

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално
направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в професионалната дейност

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания:

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

Умения:

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

Компетентности:

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания:

·
·
·
·

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

Умения:

·
·
·
·

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

Компетентности:

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания:

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

Умения:

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

Компетентности:

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на елект
ронно съдържание

Средства за оценяване:

Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

· П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1:

Подготовка на работното място

Знания

· П
 ознава правилата за работа на работното място
· О писва технологията на работа
· Познава видовете инструктаж

Умения

· Р
 аботи с инструментите и машините, свързани с професионалната
му дейност
· С пазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

· Р
 аботи с инструментите и машините, свързани с професионалната
му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ във фирмата/предприятието

Резултат от учене 5.2:

Организация на работното място

Знания

· Познава правилата за рационална организация на работното място

Умения

· Р
 аботи по схема, като спазва ЗБУТ
· О ткрива грешки от технологичен характер
· При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно
лице
· Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности

· И
 зпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията
за качество
· С пособен е да отстранява грешки от технологичен характер

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на
практическата задача

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

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

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
В оди делова комуникация – писмена и устна
С ъбира и предлага необходимата информация за удовлетворяване
изискванията на клиентите

Компетентности

· П
 ровежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на
предлаганите услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите, като същевременно
защитава интересите на организацията

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

· Ч
 ете и разбира кратки, общодостъпно написани текстове на чужд
език на професионална тематика (напр. общи технически инструкции и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява успешна
комуникация по познати професионални теми, изискваща несложен
обмен на информация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Избира необходимите по количество и качество суровини, материали
и инструменти

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти
съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация за производството на изделия от дървесина

Знания

· О
 писва видовете суровини, материали и инструменти
· К ласифицира видовете суровини, материали и инструменти
· Познава изискванията към суровините, материалите и инструментите

Умения

· П
 одготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти
· С ортира материалите по вид, размери и качество
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Компетентности

· И
 зготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно конструкторската и технологична документация
за производството на изделия от дървесина

Резултат от учене 7.2:

Подбира необходимите суровини, материали и инструменти съобразно
изискванията на конструкторската и технологичната документация
и стандартите за транспортиране и съхранение на суровините и материалите

Знания

· О
 писва изискванията към основните и спомагателните материали
· О бяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти
· И зброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и
спомагателните материали

Умения

· П
 реценява необходимостта от използването на суровини, материали
и инструменти
· И звършва подбор на суровини, материали и инструменти

Компетентности

· С
 амостоятелно и коректно подбира суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологична
документация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични понятия относно основните и спомагателните материали
За средство 2:
· Правилно подбира необходимите по количество и качество основни
и спомагателни материали съобразно изискванията на практическата задача

ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Работи с ръчни инструменти

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1:

Подбира необходимите ръчни инструменти за работа

Знания

· О
 писва видовете ръчни инструменти и предназначението им
· Разпознава ръчните инструменти
· К ласифицира ръчните инструменти и приспособления

Умения

· Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности

Компетентности

· И
 звършва подбор на ръчни инструменти целесъобразно с оглед на
конкретната работна задача

Резултат от учене 8.2:

Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни
инструменти и приспособления

Знания

· О
 бяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления
· О пределя конкретните инструменти и приспособления съобразно
операцията

Умения

· Извършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа

Компетентности

· В
 състояние е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и приспособления за работа

Резултат от учене 8.3:

Извършва основни и довършителни работи с ръчни инструменти и
приспособления
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Знания

· И
 зброява ръчните инструменти за извършване на основни операции
· О бяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления
за монтажни работи
· Н азовава ръчни инструменти за довършителни работи

Умения

· У
 мее да работи с ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи

Компетентности

· Р
 ешава самостоятелно възникнали проблеми при извършване на
монтаж
· В състояние е прецизно и безопасно да извърши необходимите
монтажни и довършителни работи

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни понятия за видовете ръчни инструменти и приспособления
· О писва правилно подготовката за работа на ръчните инструменти
и приспособления
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за обработка на дървесина с ръчни
инструменти и приспособления

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на
дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологичната документация

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността є

Знания

· П
 ознава видовете влажност на дървесината
· Разбира значението на влажността за съсъхването и набъбването
на дървесината
· О бяснява методите за сушене на дървесината

Умения

· И
 змерва влажността на дървесината
· Прилага различни методи за сушене

Компетентности

· П
 оказва прецизност при определяне на влажността на дървесината
· Преценява методите за сушене на дървесината съгласно изискванията на технологичната документация

Резултат от учене 9.2:

Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи
машини за разкрояване

Знания

·
·
·
·

Умения

· Разкроява дървесина и дървесни материали

Компетентности

· Р
 азработва и прилага самостоятелно различни схеми за разкрояване
на дървесина и на дървесни материали съобразно работната задача

Резултат от учене 9.3:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно
фрезоване

 ознава видовете рязане
П
О бяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина
О писва схемите на разкрояване на дървесни материали
З нае устройството и принципа на действие на дървообработващи
машини за разкрояване
· О писва подготовката на машините за разкрояване
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Знания

· О
 писва същността на процеса надлъжно фрезован
· Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване
· О бяснява подготовката на режещите инструменти

Умения

· Р
 аботи с машини за надлъжно фрезоване
· Ф ормира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус

Компетентности

· Н
 астройва правилно за работа машини за надлъжно фрезоване
· О бработва прецизно дървесина на машини за надлъжно фрезоване

Резултат от учене 9.4:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

· Н
 астройва за работа фрезови машини
· Н астройва за работа шипорез
· Н астройва за работа струг

Компетентности

· И
 зпълнява операции за профилиране и струговане, като спазва
изискванията за точност и качество

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за
провеждане на
оценяването:

За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място

Критерии за
оценяване:

За средство 1:
· О бяснява методите за сушене на дървесината
· В ладее основни понятия относно машини за разкрояване, надлъжно
фрезоване, профилиране и струговане
· О писва технологичните процеси разкрояване, надлъжно фрезоване,
профилиране и струговане
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за обработка на дървесина и дървесни материали по задание

 писва видовете профили
О
Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини
Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини
З нае устройството и принципа на действие на струг
И зброява режещите инструменти за профилиране
О писва подготовката за работа на машините за профилиране
О бяснява подготовката за работа на струг

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на мебе
ли“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Производство и ремонт на мебели

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1:

Произвежда мебели от дървесина

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 ознава различните видове мебели
П
З нае съставните части на мебелите
Н азовава материалите за производство на мебели
И зброява специализираните машини за производство на мебели и
принципа им на действие
Обяснява начините за съединяване на детайлите в агрегати и изделия
Познава лепилата, инструментите, съоръженията и машините за
лепене на дървесина и на дървесни материали
К ласифицира мебелите по различни признаци
Познава методите и средствата за опаковане на мебелите
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Умения

· Р
 азчита конструктивна документация на видовете мебели
· Разкроява материалите, използвани за производство на различни
видове мебели
· Н астройва и работи с машини, използвани за производство на
детайли за мебели
· Пробива, фрезова и стругова детайли от дървесина и ги подготвя
за съединяване
· Лепи дървесина и прилага различни режими за облицоване на мебелни плочи с фурнир и ламинати в преси
· И звършва окрайчване на машини
· Ш лайфа мебелни детайли и плочи с лентови и с дискови машини,
както и с ръчни механизирани инструменти

Компетентности

· И
 зползва масивна дървесина и дървесни материали в съответствие
с изискванията на проектната документация
· Прилага технологичната последователност и процесите при производството на различните видове мебели, като спазва изискванията
за точност и качество

Резултат от учене 10.2:

Облагородява мебелните повърхнини със защитно-декоративни пок
рития

Знания

· З
 нае за необходимостта от защита и декориране на мебелните
повърхнини
· Познава съставите за формиране на защитно-декоративни покрития
върху мебелните повърхнини
· И зброява инструментите, съоръженията и машините, използвани
за формиране на защитно-декоративни покрития
· Познава методите и средствата за опаковане на облагородените
(лакираните) мебелни детайли

Умения

· Н
 анася защитно-декоративни покрития с пистолети за пръскане
· Управлява машини и линии за формиране на защитно-декоративни
покрития

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност за формиране
на защитно-декоративни покрития
· С пособен е да оцени и окачестви готовото (втвърденото) защитнодекоративно покритие

Резултат от учене 10.3:

Извършва ремонт на мебели

Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 одбира и използва основни и спомагателни материали за ремонт
на конструктивни повреди в мебелни детайли
· Подбира и използва ръчни и механизирани инструменти за ремонт
на конструктивни повреди в мебелни детайли

Компетентности

· С
 пособен е да оцени и установи причините за конструктивни повреди в мебелите
· С пособен е да оцени и установи причините за механични повреди
в мебелните повърхнини и в защитно-декоративните покрития
· О босновава точно необходимостта от ремонт на повърхнините и
защитно-декоративните покрития на мебелите и посочва начините
и материалите за извършването му

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

 дентифицира основните недостатъци и дефекти по дървесината
И
Разпознава механичните повреди в конструкцията на мебелите
Разпознава конструктивните повреди в мебелите
Различава обкова на мебелите и повредите в него

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за проектиране, конструиране, материали, обков
и машини, използвани в производството на мебели
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· О
 писва технологичните процеси за производството и опаковането
на различни видове мебели
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за получаване на детайл или мебел
от дървесина и дървесни материали по задание
· И звършва ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на врати и
прозорци“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Производство и ремонт на врати и прозорци от дървесина

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1:

Произвежда врати от дървесина и дървесни материали

Знания

· П
 ознава дървесината и дървесните материали, използвани за производството на врати
· К ласифицира видовете врати по форма и конструкция
· И зброява основните съставни части на вратите
· З нае основните съединения за събиране на рамки и каси
· Познава обкова за вратите, начините за закачване, плъзгане и за
ключване на вратите
· И зброява основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова
· О бяснява съставите за защитни покрития, както и начините, инструментите и машините за формирането им
· Дефинира методите и средствата за опаковане, съхраняване, транспортиране и монтаж на различните видове врати

Умения

· П
 одбира инструменти и настройва машините за надлъжно и напречно профилиране на детайлите и агрегатите
· Изработва отворите за монтаж на обкова и заключващите устройства
· Лепи дървесина и прилага различни режими за облицоване на
крилата на вратите (мебелни плочи) с фурнир и ламинати в преси
· Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни
филмови покрития върху крилата
· О стъклява крила на врати, както и монтира заключващите устройства и механизми
· Разчита конструктивна документация на видовете врати

Компетентности

· Р
 азпознава и използва масивна дървесина и дървесни материали,
използвани за производство на врати в съответствие с изискванията
на проектната документация
· С пазва стриктно технологичната последователност и процесите за
производството на различните видове врати

Резултат от учене 11.2:

Произвежда прозорци от дървесина

Знания

· П
 ознава дървесината и дървесните слепени елементи, използвани
за производството на прозорци
· О бяснява съставите за защитни декоративни покрития, както и
начините, инструментите и машините за формирането им върху
съставните части на прозорците и витрините
· К ласифицира видовете прозорци по форма и конструкция
· И зброява основните съставни части на прозорците
· З нае основните съединения за събиране на рамки и каси
· Познава лепилата за прозорци
· Познава обкова за прозорците, както и начините за закачване,
плъзгане и заключване на прозорците
· О пределя основните машини и инструменти за изработване на
надлъжни и напречни профили и отвори за обкова
· О бяснява съставите за защитни покрития, както и начините, инструментите и машините за формирането им
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Умения

· Р
 азчита конструктивна документация на различни видове прозорци
· Подбира инструменти, настройва и работи с машини за надлъжно
и напречно разкрояване и профилиране на детайли и агрегати
· И зработва отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи
устройства и механизми
· Лепи дървесина и събира крила, носещи рамки и каси в подходящи
преси, като съблюдава режимите за втвърдяване на лепилния филм
· Н астройва и работи с машини за точно окрайчване и външно профилиране на рамки за крила
· Подбира инструменти, настройва и работи с машини за изработване
на отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства
и механизми
· Н астройва и работи с машини за точно шлайфане по дебелина
(калиброване) на рамки за крила на прозорци
· Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни
филмови покрития върху съставните части на прозорци (крила;
носещи рамки; каси)
· О стъклява крила и рамки на прозорци и витрини
· Монтира заключващи устройства и механизми

Компетентности

· Р
 азпознава и използва масивна и слепена дървесина, използвана за
производство на прозорци и витрини в съответствие с изискванията
на проектната документация
· С пазва точно технологичната последователност и процесите за
производството на различните видове прозорци

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни познания за масивна и слепена дървесина, използвани за производство на различни видове прозорци и врати
· В ладее основни познания за конструкцията и обкова на различни
видове прозорци и врати
· Познава и описва различни видове съединения и лепила, използвани
за получаване на съставните части на прозорци и врати
· Познава и описва различни видове машини и инструменти, както
и технологичната последователност за производство на съставни
части (фризове, крила, каси, носещи рамки, первази, крепващи
летви) на врати и прозорци
· Познава и описва различни видове състави, инструменти, машини и
съоръжения за формиране на защитно-декоративни покрития върху
повърхнините на прозорци и врати
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за производство на детайл, агрегат
(рамка, крило, каса) или изделие (прозорец, врата) от дървесина и
дървесни материали по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на тапицирани
изделия“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Подготвя необходимите тапицерски материали

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 12.1:

Разпознава и подбира видовете тапицерски материали и изброява
изискванията към тях

Знания

· П
 ознава тапицерските материали и техните еластични и физикохимични свойства
· О писва видовете тапицерски материали и изискванията към тях
· К ласифицира видовете тапицерски материали
· Разбира изискванията към видовете тапицерски материали и преценява най-подходящите за даден вид тапицерия

Умения

· Р
 азпознава видовете тапицерски материали
· Подбира подходящите видове тапицерски материали

Компетентности

· И
 зползва рационално видовете тапицерски материали
· Прилага правилно изискванията към видовете тапицерски материали

Резултат от учене 12.2:

Описва начините и схемите за разкрояване на тапицерски материали

Знания

· П
 ознава технологията за производство на тапицирани изделия
· М аркира начините за разкрояване на тапицерски материали
· О бяснява начините за разкрояване на тапицерски материали

Умения

· П
 реценява схемите за разкрояване на тапицерски материали
· Подбира схемите за разкрояване на тапицерски материали

Компетентности

· Р
 азработва подходящи начини за разкрояване на тапицерски материали
· И зползва вярно и точно схемите за разкрояване на тапицерски
материали

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за видовете тапицерски материали и изискванията към тях
За средство 2:
· И збира начините и оптималните схеми за разкрояване на тапицерските материали

ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Произвежда и опакова тапицирани изделия

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 13.1:

Разграничава видовете тапицерия със или без пружинни пакети
и/или с напластени пълнежни материали

Знания

· Р
 азпознава видовете тапицерия със или без пружинни пакети
и/или с напластени пълнежни материали
· Познава свойствата на пружинните пакети и напластените пълнежни материали

Умения

· П
 редлага използването на определена тапицерия, като обяснява
предимствата и недостатъците на различните видове (със или без
пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)

Компетентности

· К
 оректно и целесъобразно подбира видовете тапицерия (със или
без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)

Резултат от учене 13.2:

Изброява конструктивните елементи и описва последователността
при производството на тапицирани изделия

Знания

·
·
·
·

 ознава конструкторската документация
П
Н азовава конструктивните елементи на тапицираните изделия
О бяснява технологичната последователност
О писва последователността при производството на тапицираните
изделия
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Умения

· Прилага конструктивните елементи на тапицираните изделия

Компетентности

· С
 триктно спазва последователността при производството на тапицираните изделия

Резултат от учене 13.3:

Изпълнява технологичните операции за производство на различните
видове тапицирани изделия

Знания

· М
 аркира етапите за производство на тапицирани изделия
· О бяснява технологичните операции за производство на различните
видове тапицирани изделия

Умения

· И
 зпълнява технологичните операции за производство на различните
видове тапицирани изделия

Компетентности

· П
 рилага в точна последователност технологичните операции за
производство на различните видове тапицирани изделия

Резултат от учене 13.4:

Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения, използвани при производството на тапицирани изделия

Знания

· П
 ознава ръчните инструменти и тяхното предназначение
· Изброява машините и съоръженията, използвани при производството
на тапицирани изделия
· Дефинира технологичната последователност при използването на
машините

Умения

· А
 ргументира употребата на конкретни ръчни инструменти, машини и
съоръжения, използвани при производството на тапицирани изделия

Компетентности

· И
 збира правилно ръчните инструменти, машините и съоръженията,
използвани при производството на тапицирани изделия

Резултат от учене 13.5:

Описва начините за опаковане на тапицирани изделия и изискванията
към опаковките

Знания

· Н
 азовава начините за опаковане на тапицирани изделия
· Дефинира изискванията към опаковките
· Познава качествата на опаковъчните материали

Умения

· П
 рилага различни начини за опаковане на тапицирани изделия и
се съобразява с изискванията към опаковките

Компетентности

· П
 реценява най-подходящия начин за опаковане спрямо конкретното
изделие
· О рганизира навременното и безопасно товарене на опакованите
изделия

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на
работния процес

ЕРУ 14
Наименование на единицата:

Извършва ремонт и претапициране на тапицирани изделия

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 14.1:

Описва необходимостта от ремонт и претапициране на изделието

Знания

· И
 дентифицира нуждата от претапициране
· З нае последователността на операциите за претапициране
· О бяснява необходимостта за ремонт и претапициране на изделието
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Умения

· З
 аявява необходимостта за ремонт и претапициране на изделието
· Преценява степента на претапициране (частично, цялостно и др.)

Компетентности

· И звършва правилно ремонт и претапициране на изделието

Резултат от учене 14.2:

Подбира и използва основни, тапицерски и спомагателни материали
за ремонт и претапициране

Знания

· О
 бяснява свойствата на тапицерските материали
· О пределя основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт
и претапициране

Умения

· П
 одбира основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт
и претапициране

Компетентности

· И
 зползва най-подходящите основни, тапицерски и спомагателни
материали за ремонт и претапициране
· О рганизира качествено и отговорно претапицирането

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за видовете основни и спомагателни тапицерски материали за ремонт и претапициране
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство и монтаж на
вътрешно обзавеждане на кораби“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 15
Наименование на единицата:

Извършва импрегниране на дървесина

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 15.1:

Извършва подготовка за импрегниране на дървесина

Знания

· О
 бяснява необходимостта от импрегниране на дървесината
· И зброява методите за импрегниране
· Познава химическите вещества за импрегниране

Умения

· А
 нализира необходимостта от импрегниране
· Различава химическите вещества за импрегниране

Компетентности

· П
 одбира правилно методите за импрегниране в зависимост от състоянието на дървесината и технологичните изискванията
· Подбира точно химическите вещества за импрегниране съобразно
предназначението им

Резултат от учене 15.2:

Изпълнява в технологична последователност операции за импрегниране на дървесина

Знания

· И
 зброява съоръженията за импрегниране на дървесината
· О писва функционирането на съоръженията
· О бяснява принципа на функциониране на съоръженията за импрегниране на дървесината
· О бяснява етапите при работа със съоръженията за импрегниране

Умения

· О
 сигурява правилното функциониране на съоръженията за импрегниране
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Компетентности

· П
 рилага отговорно необходимите мероприятия по провеждане на
импрегнирането
· И зползва вярно и по предназначение съоръжения за импрегниране

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· И зброява методите за импрегниране
· О писва действието на съоръженията за импрегниране
За средство 2:
· О пределя химичните вещества и съоръженията за импрегниране в
зависимост от изискванията на технологичната документация

ЕРУ 16
Наименование на единицата:

Произвежда мебели за обзавеждане на кораби

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 16.1:

Подготвя суровини и материали за производство на мебели и облицовка на кораби

Знания

· К
 ласифицира видовете мебели и облицовките за кораби
· О писва основните и спомагателни материали за производство на
мебели за кораби
· О бяснява изискванията към основните и спомагателните материали
за мебели и облицовки на кораби
· О пределя техническите изисквания към основните и спомагателните
материали за мебели и облицовки на кораби
· О бяснява конструктивните особености на мебелите за кораби

Умения

· И
 збира суровини и материали за производство на мебели и облицовка на кораби

Компетентности

· П
 одбира основни материали съобразно изискванията на технологичната и конструкторска документация
· Подбира спомагателни материали съобразно изискванията на технологичната и конструкторска документация

Резултат от учене 16.2:

Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на мебели и обзавеждане на кораби

Знания

· О
 писва технологичните процеси за производство на корабно обзавеждане
· О пределя машините, инструментите и съоръженията за производство на корабно обзавеждане

Умения

· И
 збира инструменти, машини и съоръжения за производство на
корабно обзавеждане
· Подготвя за работа машини, инструменти и съоръжения за производство на корабно обзавеждане

Компетентности

· И
 зпълнява в технологична последователност процесите за производство на корабно обзавеждане съобразно изискванията
· И зработва корабно обзавеждане при точно спазване на технологичните процеси

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача
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Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Изброява видовете материали за производство на корабно обзавеждане
· О писва основните и спомагателни материали за производство на
мебели за кораби
· О писва конструктивните и технологични особености на мебелите
за обзавеждане на кораби
За средство 2:
· И зработва изделие за корабно обзавеждане по задание

ЕРУ 17
Наименование на единицата:

Монтира корабно обзавеждане

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 17.1:

Подбира подходящ обков за монтаж на корабно обзавеждане

Знания

·
·
·
·

Умения
Компетентности
Резултат от учене 17.2:
Знания

 ознава особеностите на обкова за монтаж на корабно обзавеждане
П
О пределя ръчни инструменти за монтаж
О бяснява особеностите при монтаж на корабно обзавеждане
Подготвя за работа инструменти и съоръжения за монтаж

· И зползва видовете обков съобразно предназначението му
· Работи прецизно с ръчни инструменти за монтаж
Ремонтира и монтира корабно обзавеждане
·
·
·
·

 ознава видовете ремонтни работи
П
О писва начините и операциите за монтаж на мебели
О бяснява видовете ремонтни работи
О бяснява в технологична последователност операциите по монтаж
на корабно обзавеждане
Умения
· Ремонтира корабно обзавеждане
· Монтира корабно обзавеждане
Компетентности
· И звършва качествено и отговорно ремонт и монтаж на корабно
обзавеждане при спазване на технологичните изисквания
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· И зброява видовете обков за мебели и монтажа му
· О бяснява особеностите при монтаж на корабно обзавеждане
За средство 2:
· Монтира корабно обзавеждане по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Моделчество и дървостру
гарство“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 18
Наименование на единицата:

Извършва подготовка за изработване на модели и струговани изделия

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
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Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 18.1:

Изброява елементите на моделни комплекти – кутии за сърца, мъртви
глави, отливъци и др.

Знания

· З
 нае материалите за изработване на моделни комплекти
· Обяснява физико-химичните свойства на материалите за изработване
на моделни комплекти
· О писва елементите на моделни комплекти – кутии за сърца, мъртви
глави, отливъци и др.

Умения

· П
 реценява материалите за изработване на моделни комплекти
· Разработва елементите на моделни комплекти – кутии за сърца,
мъртви глави, отливъци и др.

Компетентности

· И
 зползва най-подходящите материали за изработване на моделни
комплекти

Резултат от учене 18.2:

Произвежда видове струговани изделия

Знания

·
·
·
·
·

Умения

· П
 реценява вида и размера на заготовката на съответния детайл
· Приготвя заготовката
· Произвежда струговани изделия

Компетентности

· П
 роявява съобразителност при откриване на дефекти на дървесината
· Произвежда качествено струговани изделия

Резултат от учене 18.3:

Обяснява конструктивните особености на моделни комплекти и
струговани изделия

Знания

· И
 зброява конструктивните особености на моделни комплекти и
качествата на материалите за тях
· И зброява конструктивните особености на стругованите изделия

Умения

· Р
 азграничава конструктивните особености на моделни комплекти
и струговани изделия
· П рилага конструктивните особености на моделни комплекти и
струговани изделия

Компетентности

· П
 реценява най-подходящите конструктивни съединения за моделни
комплекти и струговани изделия

Резултат от учене 18.4:

Обяснява и изработва конструктивни съединения за модели и струговани изделия

Знания

· З
 нае технологията за производство на модели и струговани изделия
· И зрежда конструктивни съединения за модели и струговани изделия
· Обяснява конструктивни съединения за модели и струговани изделия

Умения

· Изработва конструктивни съединения за модели и струговани изделия

Компетентности

· П
 реценява най-подходящото съединение за съответните модели и
струговани изделия

Резултат от учене 18.5:

Разчита и ползва чертежи на модели с нанесена леярска технология

Знания

· П
 ознава технологията на леенето
· Н азовава материалите за изработване на моделите
· Познава чертежи на модели с нанесена леярска технология

Умения

· О
 бяснява чертежи на модели с нанесена леярска технология
· Ползва чертежи на модели с нанесена леярска технология

Компетентности

· Създава верни и прецизни чертежи на модели с нанесена леярска
технология

Резултат от учене 18.6:

Изработва шаблони по предварително зададени параметри

Знания

· П
 ознава качествата на материалите за изработване на шаблоните
· О бяснява шаблони по предварително зададени параметри

Умения

· О пределя шаблони по предварително зададени параметри

 ознава свойствата на дървесината
П
З нае технологията и начините на струговане
Н азовава видовете струговани изделия
К ласифицира видовете струговани изделия
Разпознава подходящите материали за струговане
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Компетентности

· П
 роизвежда точно и прецизно шаблони по предварително зададени
параметри

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за видовете модели и струговани изделия
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

ЕРУ 19
Наименование на единицата:

Изработва модели и струговани изделия от дървесина

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 19.1:

Описва и изпълнява в последователен ред технологичните операции
за изработване на модели

Знания

· З
 нае технологията, инструментите и приспособленията за изработване на модели
· О писва в последователен ред технологичните операции за изработване на модели

Умения

· И
 звежда в последователен ред технологичните операции за изработване на модели

Компетентности

· О
 рганизира правилно в последователен ред технологичните операции
за изработване на модели

Резултат от учене 19.2:

Спазва видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка

Знания

· П
 ознава видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка
· О писва последователността при механичната обработка

Умения

· Р
 азпознава видовете леярски наклони и прибавки за механична
обработка

Компетентности

· П
 рилага точно видовете леярски наклони и прибавки за механична
обработка

Резултат от учене 19.3:

Изработва полуфабрикати за модели и кутии

Знания

· Н
 азовава полуфабрикатите за модели и кутии
· Познава физичните и химичните свойства на полуфабрикатите за
модели и кутии
· К ласифицира полуфабрикатите за модели и кутии

Умения

· И зработва полуфабрикати за модели и кутии

Компетентности

· Произвежда качествено полуфабрикати за модели и кутии

Резултат от учене 19.4:

Стругова различни детайли и елементи на дърводелски струг

Знания

· О
 бяснява технологичната последователност
· О писва различни детайли и елементи на стругованите изделия

Умения

· Преценява различните детайли и елементи на стругованите изделия

Компетентности

· П
 роизвежда качествено различни детайли и елементи на дърводелски струг
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Резултат от учене 19.5:

Извършва ремонт на дефектирали модели и струговани изделия

Знания

· И
 дентифицира дефектирали модели и струговани изделия
· К ласифицира дефектирали модели и струговани изделия

Умения

· Ремонтира дефектирали модели и струговани изделия

Компетентности

· П
 роявява съобразителност при ремонт на дефектирали модели и
струговани изделия

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за видовете модели и струговани изделия
· Показва съобразителност при отстраняване на дефекти при моделите
и струтованите изделия
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Дърворезно, амбалажно и
паркетно производство“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 20
Наименование на единицата:

Производство на дървени фасонирани материали

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 20.1:

Подготвя суровини и материали

Знания

· О
 бяснява начините на измерване и кубиране на трупи и дървен
материал
· Дефинира диспозиции за бичене на трупи

Умения

· И
 збира диспозиции за бичене на трупи
· И змерва и кубира трупи и дървени материали

Компетентности

· Разработва качествено рационални диспозиции за бичене на трупи

Резултат от учене 20.2:

Произвежда дървени фасонирани материали

Знания

· И
 зброява технологичните операции за разкрояване на трупи
· Обяснява устройството и принципа на действие на специализираните
машини за производство на бичени материали
· О писва подготовката за работа на машини за производство на
бичени материали
· О бяснява дейностите по подготовка на инструментите за производства на бичени материали
· О бяснява дейностите по подготовка на машините и съоръженията
за производства на бичени материали

Умения

· П
 одготвя инструментите за производства на бичени материали
· Подготвя машините за производства на бичени материали

Компетентности

· Произвежда качествено дървени фасонирани материали
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира видовете бичени материали
· О бяснява как се измерват и кубират трупи и бичени материали
· О бяснява устройството и принципа на действие на машини за бичене на трупи
За средство 2:
· Произвежда бичени материали по задание

ЕРУ 21
Наименование на единицата:

Производство на амбалаж

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 21.1:

Подготвя суровини и материали за производство на амбалаж

Знания

· О
 писва видовете амбалажи
· О бяснява изискванията към амбалажите и особеностите в конструкцията им
· О писва основните и спомагателни материали за производство на
амбалаж
· К ласифицира видовете амбалажи

Умения

· П
 одбира основните и спомагателни материали за производство на
амбалаж

Компетентности

· П
 одготвя качествено основните и спомагателни материали за производство на амбалаж

Резултат от учене 21.2:

Произвежда амбалаж

Знания

· П
 ознава технологичните операции за производство на дървени
амбалажи
· О писва устройството и принципа на действие на специализираните
машини за производство на дървени амбалажи
· О бяснява технологичните операции за производство на дървени
амбалажи

Умения

· П
 одготвя машините и инструментите за производство на амбалаж
в съответствие с технологичната последователност на операциите

Компетентности

· Произвежда качествено дървен амбалаж

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира видовете дървени амбалажи
· О бяснява характерните особености на видовете амбалаж
· О писва технологичните процеси за производство на амбалаж
За средство 2:
· Произвежда амбалаж по задание
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ЕРУ 22
Наименование на единицата:

Производство на подови настилки и облицовки

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 22.1:

Подготвя суровини и материали за производство на подови настилки
и облицовки

Знания

· О
 писва видовете подови настилки и облицовки
· О бяснява изискванията към подовите настилки и облицовки
· К ласифицира видовете подови настилки и облицовки

Умения

· П
 одбира основните и спомагателни материали за производство на
подови настилки и облицовки

Компетентности

· П
 одготвя качествено основните и спомагателни материали за производство на подови настилки и облицовки

Резултат от учене 22.2:

Произвежда подови настилки и облицовки

Знания

· П
 ознава технологичните операции за производство на подови настилки и облицовки
· О писва устройството и принципа на действие на специализираните
машини за производство на подови настилки и облицовки
· О бяснява технологичните операции за производство на подови
настилки и облицовки

Умения

· П
 одготвя машините и инструментите за производство на подови
настилки и облицовки

Компетентности

· Произвежда качествено подови настилки и облицовки

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира видовете подови настилки и облицовки
· О писва технологичните процеси за производство на подови настилки
и облицовки
За средство 2:
· Произвежда подови настилки или облицовки по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на дървесни
плочи“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 23
Наименование на единицата:

Произвежда плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 23.1:

Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на дървесни плочи
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Знания

· И
 зброява видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с
ориентирани частици (OSB)
· О писва стандартните изисквания за размерите на плочите
· О бяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни
материали
· О писва режимите за хидротермична обработка на дървесината
· К ласифицира видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи
с ориентирани частици (OSB)

Умения

· П
 рилага стандартните изисквания към плочите от дървесни частици
(ПДЧ) и плочите с ориентирани частици (OSB)
· Подбира режимите за производство на плочи от дървесни частици
(ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

Компетентности

· П
 одбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали
за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с
ориентирани частици (OSB)

Резултат от учене 23.2:

Произвежда плочи от дървесни частици и плочи с ориентирани частици

Знания

· О
 писва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и раздробяване на дървесината
· Дефинира процеса на сушене на раздробена дървесина
· О писва устройството и принципа на действие на сушилни за раздробена дървесина
· О бяснява принципа на действие на сушилни съоръжения за сушене
на раздробена дървесина
· О писва технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване
и олепиляване на дървесни частици
· О бяснява технологиите за механична обработка и повърхностно
облагородяване на плочите

Умения

· П
 рилага необходимите режими за производство на плочи от дървесни
частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
· Прилага технологиите за механично обработване и повърхностно
облагородяване

Компетентности

· П
 роизвежда качествено плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи
с ориентирани частици (OSB)

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира и описва технологичните процеси за производство на
плочи от дървесни частици (ПДЧ)
· О бяснява технологичният процес за производство на плочи с ориентирани частици (OSB)
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

ЕРУ 24
Наименование на единицата:
Ниво по НКР

Производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 24.1:

Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни влакна
със средна плътност
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Знания

· И
 зброява видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от
дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
· О писва стандартните изисквания за размерите на плочите
· О бяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни
материали
· О писва режимите за хидротермично обработване на дървесина
· К ласифицира видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи
от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Умения

· П
 рилага
(ПДВ) и
· Подбира
(ПДВ) и

Компетентности

· П
 одбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали
за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от
дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Резултат от учене 24.2:

Произвежда плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни
влакна със средна плътност (МДФ)

Знания

· О
 писва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и развлакняване на дървесината
· О бяснява устройството и принципа на действие на машини за добиване на раздробена дървесина и развлакняване
· О бяснява принципа на действие и работата на формиращопресови
линии
· О писва технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване
и олепиляване на дървесните влакна
· О бяснява технологиите за механична обработка и повърхностно
облагородяване на плочите

Умения

· П
 рилага необходимите режими за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност
(МДФ)
· П рилага технологиите за механична обработка и повърхностно
облагородяване

Компетентности

· П
 роизвежда качествено плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи
от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Средства за оценяване:

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

стандартните изисквания към
плочи от дървесни влакна със
режимите за производство на
плочи от дървесни влакна със

плочи от дървесни влакна
средна плътност (МДФ)
плочи от дървесни влакна
средна плътност (МДФ)

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира и описва технологичните процеси за производство на
плочи от дървесни влакна (ПДВ)
· О бяснява технологичният процес за производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на фурнир
и слоиста дървесина“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 25
Наименование на единицата:

Производство на фурнир и слоиста дървесина

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3
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Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 25.1:

Произвежда фурнир

Знания

· П
 ознава дървесината, използвана за производство на фурнир, като
посочва изискванията за подбор на трупи (секции) за добиването му
· О писва методите за пластифициране на дървесината за производство
на фурнир, като обяснява същността на процеса „пропарване“ на
дървесината, методите и съоръженията, използвани за пропарване
· И зброява видовете фурнир, начините и съоръженията за производството му (машини за рязан фурнир и машини за развиван фурнир)
· Познава методите и съоръженията за сушене на фурнир
· Познава нормативните изисквания за размерите на добития фурнир
за пакетиране, маркиране, съхранение и транспорт
· И зпълнява в технологична последователност операциите за пластифициране на дървесината
· И зпълнява в технологична последователност операциите за производство на развиван и рязан фурнир като настройва машините за
дебелина, съответстваща на заданието
· Н астройва сушилната линия на определените от технологичното
предписание режимни фактори за постигане на стойностите на
зададената крайна влажност
· Н астройва и работи с гилотините за окрайчване на фурнир
· Разпознава правилно видовете дървесина, подходяща за добив на
фурнир и прави заявка за необходимата суровина, съобразявайки
се с рандемана и заданието
· Компетентен е да оцени качеството на произведения фурнир съгласно нормативните изисквания и предназначението му за употреба
спрямо заданието
Произвежда шперплат

Умения

Компетентности

Резултат от учене 25.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 25.3:
Знания

Умения

Компетентности

· П
 ознава и класифицира видовете шперплат по строежа, вида на
дървесината, използваното лепило и качеството
· Познава и изброява начините за нанасяне на лепило и формиране
на пакети от фурнирни платна
· Познава устройството на пресите и може да ги настройва на режими,
съответстващи на технологичната документация
· Познава нормативните изисквания за размерите на шперплата според предназначението му
· И зпълнява в технологична последователност операциите за производство на шперплат
· Н астройва и работи с машините за окрайчване на шперплата
· Н астройва и работи с машините за шлайфане и калиброване по
дебелина на шперплата
· И зпълнява в технологична последователност операциите за ламиниране на шперплат
· Прави заявка за необходимият фурнир по вид, количество и качество
както и за лепило, съгласно заданието за производство на шперплат
· К омпетентен е правилно да оцени качеството на произведения
шперплат, съгласно нормативните изисквания и предназначението
му за употреба съгласно заданието
Произвежда огънато-слепени детайли
· К
 ласифицира видовете огъната слоиста дървесина по строеж, вид
дървесина и използвано лепило
· И зброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети
от фурнирни платна
· Познава устройството на пресите
· Разчита технологичната документация, регламентираща производството на огънато-слепените заготовки и детайли
· Н астройва пресите на режими, съответстващи на технологичната
документация
· И зпълнява в технологична последователност операциите за производство на огънато-слепени заготовки
· Н астройва и работи с машините за разкрояване на огънато-слепени
заготовки и окрайчване на получените детайли
· Прави заявка за необходимия фурнир по вид, количество и качество,
както и за лепило, в съответствие със заданието за производство
на огънато-слепени детайли
· Компетентен е правилно да оцени качеството на произведените
огънато-слепени детайли съгласно изисквания на заданието
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Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия относно пластифицирането,
огъването и лепенето на дървесината
· В ладее основни теоретични знания за видовете слоисто-слепена
дървесина и начините за получаване
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно, като са проявени
професионални знания, умения и компетентности

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на дървени
детски играчки“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 26
Наименование на единицата:
Ниво по НКР

Подбира и подготвя основни и спомагателни материали за изработване
на дървени детски играчки
3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 26.1:

Посочва и прилага изискванията за подбор на основни и спомагателни
материали за изработване на дървени детски играчки
Знания
· О бяснява изискванията за подбор на основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Умения
· И зползва екологични основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Компетентности
· М аркира правилно и се съобразява с основните опасности за децата
при игра с дървени детски играчки
Резултат от учене 26.2:
Посочва изискванията на стандартите по отношение на размери,
конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Знания
· И зрежда изискванията на стандартите по отношение на размери,
конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Умения
· Разграничава изискванията на стандартите по отношение на размери,
конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Компетентности
· Прилага правилно и отговорно изискванията на стандартите по
отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на
дървените детски играчки
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия в подбора на основни и
спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
За средство 2:
· Дефинира основни теоретични понятия при спазване на стандартите и изискванията към материалите за изработване на дървени
детски играчки

ЕРУ 27
Наименование на единицата:

Произвежда дървени детски играчки

Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3
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Наименование на професията: Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 27.1:

Изброява видовете детски играчки и изискванията към техния дизайн

Знания

·
·
·
·

Умения
Компетентности

 зброява видовете детски играчки
И
К ласифицира видовете детски играчки
О бяснява изискванията към дизайна на детските играчки
С пазва изискванията към различни видове детски играчки

Знания

· П
 рилага правилно и отговорно изискванията към дизайна на детските играчки
Описва конструктивните елементи и механизми на дървените детски
играчки и тяхното подвижно и неподвижно съединяване
· О бяснява конструктивните елементи на дървените детски играчки
· О писва механизмите на дървените детски играчки.
· Познава подвижното и неподвижното съединяване на дървените
детски играчки
· Разпознава конструктивните елементи на дървените детски играчки
· С ъздава подвижно и неподвижно съединяване на дървените детски
играчки
· Прилага правилно и отговорно конструктивните елементи и механизми на дървените детски играчки
Обяснява и изработва конструктивни съединения на дървени детски
играчки
· Познава конструктивните съединения на дървени детски играчки

Умения

· Прилага конструктивни съединения на дървени детски играчки

Компетентности

· И
 зработва правилно и отговорно конструктивни съединения на
дървени детски играчки
Описва и спазва в последователен ред технологичните операции за
производство на дървени детски играчки
· О пределя в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки
· Познава инструментите и приспособленията за производство
· Приоритизира технологичните операции за производство на дървени
детски играчки
· Прилага правилно в последователен ред технологичните операции
за производство на дървени детски играчки
Изброява материали, методи, машини и съоръжения за повърхностна
обработка на дървени детски играчки
· И зрежда материалите и методите за повърхностна обработка на
дървени детски играчки
· И зброява машините и съоръженията за повърхностна обработка на
дървени детски играчки
· Прилага материалите и методите за повърхностна обработка на
дървени детски играчки
· И зползва машините и съоръженията за повърхностна обработка на
дървени детски играчки
· Правилно и отговорно борави с подходящи материали, методи, машини и съоръжения за повърхностна обработка на дървени детски
играчки
Описва начините за сглобяване и опаковане на дървени детски играчки
· Познава начините за сглобяване на дървени детски играчки
· О бяснява начините за опаковане на дървени детски играчки
· О писва видовете опаковки
· С глобява дървени детски играчки
· О пакова дървени детски играчки
· Правилно и отговорно прилага начините за сглобяване и опаковане
на дървени детски играчки
Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Резултат от учене 27.2:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 27.3:

Резултат от учене 27.4:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 27.5:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 27.6:
Знания
Умения
Компетентности
Средства за оценяване:
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Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за видовете дървени детски
играчки
· Показва съобразителност при използването на екологични материали
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в специализирани учебни кабинети по чертане и
конструиране, технологии, дървообработващи
машини, компютри и др.
4.1.1. Основно оборудване – учебни маси,
чертожни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника
(шрайбпроектор, компютри, мултимедия и др.).
4.1.2. Помощно оборудване – чертожни инструменти, линеали, мостри, пробни образци.
4.1.3. Учебни пособия – табла с мостри,
образци на основни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за
устройството на различните видове машини,
каталози на мебели и други изделия от дървесина, БДС за съответните изделия, учебници
по изучаваните предмети, включително елект
ронни курсове (ако има такива).
4.2. Учебна работилница
В у чебните работилници се провеж да
обучението по практика на професията. Те
се оборудват с ръчни инструменти, преносими електрически инструменти, съоръжения,
приспособления, машини, тезгяхи, както и
със съответните помагала съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните
работилници трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и работно
място за обучаващия.
4.2.1. Учебна работилница по дървообработване
Учебната работилница по дървообработване
за обучение по професията „Оператор в дървообработването“ трябва да бъде оборудвана
със: универсални дървообработващи машини – циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза
(по една за група от седем обучавани), лентова
шлайфмашина, тезгяхи, ръчни инструменти,
преносими ел. инструменти, приспособления
(вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка,
ютия, чукове, калибри, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове),
рулетки, моливи и др.
4.2.2. Учебна работилница по мебелно
производство
Учебната работилница за обучение по специалността „Производство на мебели“ трябва да бъде оборудвана със: специализирани

дървообработващи машини – пробивна машина, дърводелски струг, преса, лакозаливна
машина (по една за група от седем обучавани), тезгяхи, ръчни инструменти, преносими
ел. инструменти, шприц пистолети, пневматичен пистолет, приспособления (вайми, стяги,
кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка,
ютия, калибри, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки,
моливи и др.
4.2.3. Учебна работилница за производство
на врати и прозорци
Учебната работилница за обучение по специалността „Производство на врати и прозорци“ трябва да бъде оборудвана със специализирани дървообработващи машини – фреза,
шипорезна машина, преса, шлайфмашина
(по една за група от седем обучавани), ръчни
инструменти, преносими ел. инструменти,
приспособлени я (вайми, стяги, к нех тове,
чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка,
ютия, калибри, шаблони, рулетки, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове),
отвеси, моливи и др.
4.2.4. Учебна работилница по тапицерство
Учебната работилница за обу чение по
специалността „Производство на тапицирани
изделия“ трябва да бъде оборудвана със: универсален банциг, лентова кроячна машина,
шевна машина (по една за група от седем
обучавани), съоръжения (пневматични пистолети, съоръжения за опъване на колани),
инструменти (ножове, клещи, шила, игли).
Спомагателни материали – тапицерск и
кламери, скоби, винтове, гвоздеи, моливи,
рулетки и др.
4.2.5. Учебна работилница за производство
на вътрешно обзавеждане на кораби
Учебната работилница за обу чение по
специалността „Производство на вътрешно
обзавеждане на кораби“ трябва да бъде оборудвана с фреза, пробивна машина, шипорезна
машина, лентова шлайфмашина (по една за
група от седем обучавани), тезгях и ръчни
инструменти, преносими ел. инструменти,
шприц пистолет, пневматичен пистолет, приспособления (вайми, стяги, чукове, отвертки).
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Помощно оборудване – прахосмукачка,
ютия, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки, отвеси,
моливи и др.
4.2.6. Учебна работилница по моделчество
и дървостругарство
Обучението по практика за специалност
„Моделчество и дървостругарство“ се извършва в учебна работилница по мебелно
производство, както и в реални производствени условия.
4.2.7. Обучение по практика за специалностите „Дърворезно, амбалажно и паркетно
производство“, „Производство на дървесни
плочи“ и „Производство на фурнир и слоиста
дървесина“
Обучението по практика за специалностите „Дърворезно, амбалажно и паркетно
производство“, „Производство на дървесни
плочи“ и „Производство на фурнир и слоиста
дървесина“ се извършва в реални производствени условия.
4.2.8. Учебна работилница за дървени детски играчки
Учебната работилница по специалност
„Производство на дървени детски играчки“
трябва да бъде оборудвана със: специализирани
дървообработващи машини – фреза, пробивна
машина, дърводелски струг (по една за група
от седем обучавани), тезгяхи, ръчни инстру-
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менти, преносими електрически инструменти,
шприц пистолети, пневматичен пистолет,
приспособления (стяги, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка,
юти я, шаблони, спомагателни материали
(лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
5. Изисквания към обучаващите по теория
и практика
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
съответната професионална квалификация
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
2645
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 219-ДФ
от 19 март 2020 г.
На основание чл. 157, ал. 7 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на
другите предприятия за колективно инвестиране
(ЗДКИСДПКИ) във връзка с чл. 108 и чл. 107,
ал. 2 от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията
към дейността на колективните инвестиционни
схеми, управляващите дружества, националните
инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове и чл. 13,
ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 19, ал. 2,
т. 2 и ал. 1, т. 1, предл. второ от ЗДКИСДПКИ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Алфа Асет Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София 1504, район „Средец“,
ул. Кракра № 18, за прекратяването на договорен
фонд „Смарт Тех“ съгласно взето решение от съвета на директорите на управляващото дружество
на заседание, проведено на 20.02.2020 г.
Отнема разрешението за организиране и
управление на договорен фонд „Смарт Тех“, издадено на управляващо дружество „Алфа Асет
Мениджмънт“ – ЕАД, с Решение № 1210-ДФ от
21.09.2007 г. на Комисията за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов
2706
РЕШЕНИЕ № 220-ДФ
от 19 март 2020 г.
На основание чл. 157, ал. 7 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на
другите предприятия за колективно инвестиране
(ЗДКИСДПКИ) във връзка с чл. 108 и чл. 107,
ал. 2 от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията
към дейността на колективните инвестиционни
схеми, управляващите дружества, националните
инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове и чл. 13,
ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 19, ал. 2,
т. 2 и ал. 1, т. 1, предл. второ от ЗДКИСДПКИ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Алфа Асет Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София 1504, район „Средец“,

ул. Кракра № 18, за прекратяването на договорен
фонд „Алфа Индекс Имоти“ съгласно взето решение от съвета на директорите на управляващото
дружество на заседание, проведено на 20.02.2020 г.
Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Алфа Индекс Имоти“,
издадено на управляващо дружество „Алфа Асет
Мениджмънт“ – ЕАД, с Решение № 242-ДФ от
7.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов
2707

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-13
от 11 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявлениe вх. № 09-18304 от 4.02.2020 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Драгоево, EKATTE
23340, община Велики Преслав, одобрени със Заповед № РД-18-54 от 24.01.2019 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 23340.29.801:
площ: 114 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.970:
площ: 327 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.971:
площ: 207 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.972:
площ: 222 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.31.670:
площ: 851 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.39.343:
площ: 147 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
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поземлен имот с идентификатор 23340.39.344:
площ: 438 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.39.345:
площ: 1687 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.57.719:
площ: 1704 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.66.919:
площ: 15 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.11.249:
площ: 4198 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.13.762:
площ: 3833 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.17.622:
площ: 516 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.19.4:
площ: 4012 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.78.733:
площ: 945 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.208.349:
площ: 42 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.90.731:
площ: 801 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.93.418:
площ: 188 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.112.418:
площ: 4419 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.110.713:
площ: 691 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.133.738:
площ: 1128 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.660:
площ: 536 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.661:
площ: 751 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
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поземлен имот с идентификатор 23340.141.662:
площ: 8381 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.663:
площ: 779 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.155.938:
площ: 362 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.155.939:
площ: 1784 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.155.940:
площ: 599 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 23340.155.941:
площ: 1436 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.169.750:
площ: 2437 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.966:
площ: 2119 кв. м, нива, собственост на „Златно
рало“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.967:
площ: 965 кв. м, нива, собственост на Светослав
Красимиров Димитров;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.968:
площ: 198 кв. м, нива, собственост на „999 – Екоенерджи“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.969:
площ: 1036 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.715:
площ: 54 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.716:
площ: 107 кв. м, лозе, собственост на Вичо Йорданов Вичев и Тодор Радев Севев;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.717:
площ: 2519 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.718:
площ: 2524 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.194.693:
площ: 1263 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23340.194.694:
площ: 2229 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 23340.29.1:
нива, собственост на Невянка Димитрова Пенева,
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след
промяната: 2734 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 23340.29.2:
нива, собственост на Марин Вълчев Добрев,
площ преди промяната: 6014 кв. м, площ след
промяната: 5671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.29.800:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 1685 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 12 869 кв. м,
собственост на Община Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.75.4: нива,
собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4566 кв. м, площ след
промяната: 4449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.75.434:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1810 кв. м, площ след промяната: 1670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.96.910:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – държавно лесничейство, площ преди
промяната: 7 134 131 кв. м, площ след промяната:
7 133 112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.21:
нива, собственост на Лиляна Хараланова Станева, Върба Василева Недева и Веско Хараланов
Патлеев, площ преди промяната: 11 988 кв. м,
площ след промяната: 11 980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.24:
нива, собственост на Марийка Белчева Вичева,
площ преди промяната: 10 424 кв. м, площ след
промяната: 10 218 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.39:
нива, собственост на Жечка Георгиева Димитрова,
площ преди промяната: 11 988 кв. м, площ след
промяната: 11 816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.40:
нива, собственост на Едит Стойнова Недева, Павел Недков Патлеев и Елияна Недкова Патлеева,
площ преди промяната: 5746 кв. м, площ след
промяната: 5522 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.466:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1940 кв. м, площ след промяната: 1928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.648:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3444 кв. м, площ
след промяната: 3156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.106.27:
нива, собственост на Станчо Хараланов Станчев,
площ преди промяната: 3251 кв. м, площ след
промяната: 2584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.106.28:
нива, собственост на Станчо Хараланов Станчев,
площ преди промяната: 1624 кв. м, площ след
промяната: 1452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.106.29:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 2245 кв. м, площ след
промяната: 2157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.106.35:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 4241 кв. м, площ след промяната:
3394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.106.654:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
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ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 24 842 кв. м,
площ след промяната: 24 816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.31.273:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2980 кв. м, площ след промяната: 2355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.31.280:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1467 кв. м, площ след промяната: 1455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.31.341:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
15 241 кв. м, площ след промяната: 26 373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.31.669:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2923 кв. м, площ
след промяната: 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.39.18:
нива, собственост на Пеньо Минев Мисирков,
площ преди промяната: 6212 кв. м, площ след
промяната: 6095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.39.19:
нива, собственост на „Сандос“ – ЕООД, площ
преди промяната: 13 704 кв. м, площ след промяната: 13 512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.39.336:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2057 кв. м, площ след промяната: 228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.40.4:
нива, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 5309 кв. м, площ след
промяната: 5304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.40.345:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 3064 кв. м, площ след промяната: 3061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.57.646:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2441 кв. м, площ
след промяната: 2271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.58.5:
нива, собственост на Дамян Тодоров Костов,
площ преди промяната: 3950 кв. м, площ след
промяната: 2997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.58.337:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2379 кв. м, площ след промяната: 2322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.58.644:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 15 075 кв. м,
площ след промяната: 14 843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.2:
лозе, собственост на Неделко Начев Йорданов,
площ преди промяната: 6620 кв. м, площ след
промяната: 6559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.59:
лозе, собственост на „Вини България“ – АД,
площ преди промяната: 3082 кв. м, площ след
промяната: 3041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.60:
нива, собственост на Начка Господинова Димова,
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площ преди промяната: 3082 кв. м, площ след
промяната: 3056 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.66:
нива, собственост на Еленко Вълчев Петров,
площ преди промяната: 3511 кв. м, площ след
промяната: 3459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.67:
нива, собственост на Атанас Вълчев Петров,
площ преди промяната: 3511 кв. м, площ след
промяната: 3457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.75:
нива, собственост на Атанас Вълчев Петров,
площ преди промяната: 7392 кв. м, площ след
промяната: 7379 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.334:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 3666 кв. м, площ след промяната: 2539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.382:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 6344 кв. м, площ след промяната: 6303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.59.620:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5124 кв. м, площ след промяната: 4776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.62.383:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 22 245 кв. м,
площ след промяната: 23 044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.62.643:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 21 189 кв. м,
площ след промяната: 20 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.62.726:
дере, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 41 873 кв. м, площ след промяната: 41 641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.63.2:
нива, собственост на Йорданка Василева Добрева,
площ преди промяната: 10 271 кв. м, площ след
промяната: 10 249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.63.4:
нива, собственост на Иван Маринов Иванов,
площ преди промяната: 11 688 кв. м, площ след
промяната: 11 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.11.248:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 7773 кв. м, площ
след промяната: 10 823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.13.761:
напоителен канал, собственост на държавата – „Напоителни системи“ – ЕАД – клон Шумен,
площ преди промяната: 11 705 кв. м, площ след
промяната: 11 875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.17.5:
нива, собственост на Васил Иванов Иларионов,
площ преди промяната: 5063 кв. м, площ след
промяната: 5026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.17.9:
нива, собственост на Марин Живков Горанчев,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2909 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.17.265:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2849 кв. м, площ след промяната: 1597 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 23340.17.621:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4270 кв. м, площ след промяната: 2102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.1:
нива, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 6164 кв. м, площ след промяната: 5635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.2:
нива, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 3011 кв. м, площ след промяната: 2918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.3:
нива, собственост на Петър Сребков Петров,
площ преди промяната: 5008 кв. м, площ след
промяната: 4881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.4:
нива, собственост на Стоян Стойчев Стоянов,
площ преди промяната: 10 487 кв. м, площ след
промяната: 10 279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.5:
нива, собственост на А лександра Йорданова
Георгиева, площ преди промяната: 21 985 кв. м,
площ след промяната: 21 637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.7:
нива, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 20 059 кв. м, площ след промяната: 19 847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.8:
нива, собственост на Евгени Хараланов Хараланов, площ преди промяната: 10 769 кв. м, площ
след промяната: 10 496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.209:
напоителен канал, собственост на държавата – „Напоителни Системи“ – ЕАД – клон Шумен, площ преди промяната: 6693 кв. м, площ
след промяната: 6626 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.18.258:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 3022 кв. м, площ след промяната: 2915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.20.2:
нива, собственост на Иван Дучев Станчев, площ
преди промяната: 4098 кв. м, площ след промяната: 3974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.20.3:
нива, собственост на Васил Христов Георгиев,
площ преди промяната: 10 572 кв. м, площ след
промяната: 10 013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.20.260:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2142 кв. м, площ след промяната: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.20.264:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1156 кв. м, площ след промяната: 1146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.21.1:
нива, собственост на Атанас Данев Чолаков,
площ преди промяната: 10 055 кв. м, площ след
промяната: 9328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.22.263:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2458 кв. м, площ след промяната: 2454 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 23340.36.346:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 21 286 кв. м,
площ след промяната: 34 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.49.347:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 13 622 кв. м,
площ след промяната: 25 853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.72.306:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 774 кв. м, площ след промяната: 785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.73.213:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 6660 кв. м, площ след промяната:
6723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.73.349:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 11 236 кв. м, площ след промяната: 11 373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.78.13:
нива, собственост на Йовко Иванов Йовчев,
площ преди промяната: 23 475 кв. м, площ след
промяната: 23 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.78.14:
нива, собственост на Райна Стефанова Колева и
Савко Стефанов Попов, площ преди промяната:
2503 кв. м, площ след промяната: 2476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.78.353:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната:
6755 кв. м, площ след промяната: 5810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.208.1:
нива, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 600 кв. м, площ след промяната: 553 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.208.252:
нива, собственост на Марин Митев Василев,
площ преди промяната: 1334 кв. м, площ след
промяната: 1329 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.208.253:
нива, собственост на Цони Тодоров Цонев, площ
преди промяната: 2006 кв. м, площ след промяната: 1795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.208.254:
нива, собственост на Атанас Дучев Атанасов,
площ преди промяната: 1776 кв. м, площ след
промяната: 1565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.208.348:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 488 кв. м, площ след промяната: 224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.90.24:
нива, собственост на Рачко Стефанов Рачев,
Стефан Рачев Спасов и Калушка Стефанова Братоева, площ преди промяната: 9251 кв. м, площ
след промяната: 9152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.90.25:
нива, собственост на Валентина Кръстева Йовева,
Тодорка Петрова Кръстева и Даниела Кръстева
Камбурова, площ преди промяната: 9810 кв. м,
площ след промяната: 9385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.90.400:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 7066 кв. м, площ след промяната: 5230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.91.1: нива,
собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 20 509 кв. м, площ след
промяната: 20 344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.91.398:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2518 кв. м, площ след промяната: 1888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.112.401:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 5064 кв. м, площ след промяната: 5048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.112.417:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
21 707 кв. м, площ след промяната: 27 568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.110.445:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 3366 кв. м, площ след промяната: 3302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.110.629:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 323 кв. м, площ след промяната:
11 564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.134.1:
нива, собственост на Църковното настоятелство,
площ преди промяната: 18 787 кв. м, площ след
промяната: 18 188 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.34:
лозе, собственост на Атанас Вълчев Казаков и
Веска Атанасова Петрова, площ преди промяната: 8995 кв. м, площ след промяната: 8952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.61:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 7158 кв. м, площ след промяната: 7126 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.62:
нива, собственост на Андон Йорданов Донев,
площ преди промяната: 9706 кв. м, площ след
промяната: 9594 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.63:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 4834 кв. м, площ след промяната: 4773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.178:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 3199 кв. м, площ след промяната: 3183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.436:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2739 кв. м, площ след промяната: 2697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.473:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 5880 кв. м, площ след промяната: 3629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.474:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 5240 кв. м, площ след промяната: 5209 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 23340.141.477:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 6029 кв. м, площ след промяната: 822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.505:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 6326 кв. м, площ след промяната: 6319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.589:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 23 156 кв. м,
площ след промяната: 53 207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.141.659:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 37 870 кв. м,
площ след промяната: 37 629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.143.25:
нива, собственост на Радка Стоянова Димитрова и Светла Неделчева Стоянова, площ преди
промяната: 6002 кв. м, площ след промяната:
5942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.143.26:
нива, собственост на Иван Димов Иванов и
Йордан Патлеев Даков, площ преди промяната:
3092 кв. м, площ след промяната: 3058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.150.676:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 32 845 кв. м,
площ след промяната: 30 894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.154.909:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1096 кв. м, площ след промяната: 917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.154.912:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7393 кв. м, площ
след промяната: 7381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.155.660:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велики Преслав, площ преди промяната:
12 108 кв. м, площ след промяната: 11 982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.155.743:
дере, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 7712 кв. м, площ след
промяната: 7669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.155.905:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 90 кв. м, площ след промяната:
71 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.157.3:
нива, собственост на Димитра Маринова Бояджиева, площ преди промяната: 6660 кв. м, площ
след промяната: 6485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.158.633:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8406 кв. м, площ след промяната: 7317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.169.579:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2921 кв. м, площ след промяната: 174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.169.742:
дере, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 4241 кв. м, площ след
промяната: 4271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.170.1:
нива, собственост на Петър Стоянов Казанлиев,
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площ преди промяната: 27 775 кв. м, площ след
промяната: 27 766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.170.556:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 3754 кв. м, площ след промяната: 3740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.173.1:
нива, собственост на „Агродимекс“ – ООД, площ
преди промяната: 24 800 кв. м, площ след промяната: 24 500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.7:
нива, собственост на Светослав Красимиров
Димитров, площ преди промяната: 4777 кв. м,
площ след промяната: 3112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.8:
нива, собственост на „Златно рало“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4076 кв. м, площ след
промяната: 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.9:
нива, собственост на „999-Екоенерджи“ – ЕООД,
площ преди промяната: 9674 кв. м, площ след
промяната: 8981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.10:
нива, собственост на Спас Николов Спасов и Димитър Делчев Раленеков, площ преди промяната:
14 002 кв. м, площ след промяната: 13 950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.589:
данни преди промяната: за местен път, площ:
4911 кв. м, данни след промяната: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ: 2614 кв. м, собственост на Община
Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.179.590:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2113 кв. м, площ след промяната: 1101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.23:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 3396 кв. м, площ след промяната: 3100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.24:
лозе, собственост на Вичо Йорданов Вичев и Тодор
Радев Севев, площ преди промяната: 3756 кв. м,
площ след промяната: 3070 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.32:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 1413 кв. м, площ след промяната: 1383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.33:
лозе, собственост на „Златно рало“ – ЕООД,
площ преди промяната: 1412 кв. м, площ след
промяната: 1362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.34:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 1412 кв. м, площ след промяната: 1349 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.36:
лозе, собственост на Михаил Димитров Люцканов, площ преди промяната: 1443 кв. м, площ
след промяната: 1347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.37:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
преди промяната: 1967 кв. м, площ след промяната: 1858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.38:
лозе, собственост на Иван Димов Иванов, площ
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преди промяната: 1967 кв. м, площ след промяната: 1864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.579:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2723 кв. м, площ след промяната: 334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.580:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1928 кв. м, площ след промяната: 1794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.590:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1502 кв. м, площ след промяната: 363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.181.1:
нива, собственост на Йорданка Рачева Кулева,
площ преди промяната: 3507 кв. м, площ след
промяната: 3500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.181.2:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 2109 кв. м, площ след промяната:
2093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.194.1:
овощна градина, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 90 833 кв. м,
площ след промяната: 90 697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.194.690:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Велики Преслав, площ преди промяната:
25 903 кв. м, площ след промяната: 25 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.205.417:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
12 395 кв. м, площ след промяната: 23 005 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23340.205.689:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велики Преслав, площ преди промяната:
35 939 кв. м, площ след промяната: 34 431 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 23340.96.430:
площ: 3922 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.105.430:
площ: 3535 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.39.341:
площ: 6887 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 23340.13.248:
площ: 7835 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.17.346:
площ: 13 760 кв. м, за местен път, собственост
на Община Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.73.347:
площ: 11 479 кв. м, за местен път, собственост
на Община Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.93.417:
площ: 8101 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 23340.110.417:
площ: 13 304 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 23340.155.589:
площ: 1946 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.158.589:
площ: 9936 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.169.589:
площ: 6639 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велики Преслав;
поземлен имот с идентификатор 23340.180.589:
площ: 9431 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велики Преслав.
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
2682
ЗАПОВЕД № КД-14-14
от 17 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-25802 от 17.02.2020 г.
на СГКК – Пазарджик, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Гелеменово, EK ATTE 14619, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-149
от 1.08.2017 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 14619.502.669:
площ: 1096 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.502.670:
площ: 5244 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Георгиев Митов;
поземлен имот с идентификатор 14619.502.671:
площ: 256 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иванка Ангелова Тоточева, Христо
Любенов Тоточев и Иван Георгиев Митов;
поземлен имот с идентификатор 14619.502.672:
площ: 1428 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иванка Ангелова Тоточева и Христо
Любенов Тоточев;
поземлен имот с идентификатор 14619.503.705:
площ: 295 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.503.706:
площ: 32 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.700:
площ: 1427 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Йордан Димитров Танков;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.701:
площ: 1276 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 14619.504.702:
площ: 519 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.703:
площ: 427 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Карамфила Ангелова Танкова;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.704:
площ: 20 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.506.648:
площ: 1087 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.506.649:
площ: 954 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.506.650:
площ: 585 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.506.651:
площ: 468 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 14619.502.670.1: площ:
89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Иван Георгиев Митов;
сграда с идентификатор 14619.504.700.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Йордан Димитров Танков;
сграда с идентификатор 14619.504.702.1: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 14619.504.702.2: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.504.702.3: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.504.703.1: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Карамфила Ангелова Танкова;
сграда с идентификатор 14619.504.703.2: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.504.703.3: площ:
31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.504.703.4: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.506.647.1: площ:
45 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.506.647.2: площ:
57 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.506.647.3: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.506.648.1: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.506.648.2: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.507.580.1: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Иван Атанасов Добрев;
сграда с идентификатор 14619.507.580.2: площ:
46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Иван Атанасов Добрев;
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сграда с идентификатор 14619.507.580.3: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Атанасов Добрев;
сграда с идентификатор 14619.507.580.4: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Атанасов Добрев;
сграда с идентификатор 14619.507.580.5: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Атанасов Добрев;
сграда с идентификатор 14619.509.663.1: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Илиев Димитров;
сграда с идентификатор 14619.509.663.2: площ:
34 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост
на Димитър Илиев Димитров;
сграда с идентификатор 14619.509.663.3: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Илиев Димитров;
сграда с идентификатор 14619.521.679.1: площ:
26 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 14619.521.679.2: площ:
8 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 14619.16.72: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, МТ, площ преди промяната:
49 967 кв. м, площ след промяната: 49 966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.503.1:
нива, собственост на Кръстьо Манчев Кръстев,
площ: 3716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.503.2:
нива, собственост на Живка Георгиева Колипилева, площ: 4545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.503.12:
нива, собственост на Йордан Кръстев Йорданов,
площ: 1755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.1: друг
вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 367 кв. м, площ след
промяната: 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.2:
данни преди промяната: друг вид земеделска
земя, собственост на ДПФ – МЗГ, площ: 471 кв. м,
данни след промяната: за друг вид застрояване,
собственост на Петко Кръстев Танков, площ:
500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.15:
овощна градина, собственост на Георги Йорданов
Цоков, площ: 1742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.16:
овощна градина, собственост на Кръстьо Йорданов Цоков, площ: 1233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.22:
овощна градина, собственост на Ели Димитрова
Пенева, Ангелина Ангелова Германова, Валентин
Георгиев Цоков, Росица Димитрова Банкова, Темела Василева Цокова, Мария Цокова Гайдарова,
Ангел Атанасов Ангелов, Лазарина Димитрова
Цокова, Стоян Цоков Димитров, Костадинка
Атанасова Петкова, Георги Йорданов Цоков,
Кръстьо Йорданов Цоков, Пенка Димитр Караниколова-Дойкова, Атанаска Димитрова Георгиева, Любка Георгиева Йост, Димитър Николаев
Димитров и Кристина Николаева Димитрова,
площ: 5771 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14619.507.234:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 2942 кв. м, площ след промяната:
2936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.507.580:
нива, собственост на Иван Атанасов Добрев,
площ: 2578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.507.589:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 274 кв. м, площ след промяната:
256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.507.594: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 38 кв. м, площ след промяната: 20 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.507.652:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 69 кв. м, площ след промяната: 68 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.509.349:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 5694 кв. м, площ след промяната:
5700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.509.572:
за друг вид застрояване, собственост на Ени
Костадинова Черийска, площ: 883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14619.509.604: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 675 кв. м, площ след
промяната: 670 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 14619.502.654:
площ: 5500 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Георгиев Митов;
поземлен имот с идентификатор 14619.502.655:
площ: 2524 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.503.557:
площ: 573 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.504.118:
площ: 3695 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.506.458:
площ: 2041 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 14619.506.253:
площ: 1053 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 14619.502.654.1: площ:
89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Иван Георгиев Митов.
4. Промяна в данните за собственост и собственици:
поземлен имот с идентификатор 14619.509.663:
за друг вид застрояване, данни преди промяната:
собственост на Илия Димитров Илиев, данни
след промяната: собственост на Димитър Илиев
Димитров и Илия Димитров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 14619.521.695:
за друг вид застрояване, данни преди промяната:
собственост на Елена Иванова Димитрова, данни
след промяната: собственост на Пенка Димитрова
Гинина и Елена Иванова Димитрова.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5   

II. С. Ивайло, EKATTE 32010, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-184
от 9.08.2017 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 32010.33.114:
площ: 5976 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.33.115:
площ: 163 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Костадин Тодоров Трифонов;
поземлен имот с идентификатор 32010.33.116:
площ: 40 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Никола Коцев Велчев и Костадин
Николов Велчев;
поземлен имот с идентификатор 32010.33.117:
площ: 28 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Йордан Тенков Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 32010.36.299:
площ: 525 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.170:
площ: 302 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.568:
площ: 2103 кв. м, нива, собственост на Георги
Спасов Стоянов и Димитър Спасов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.569:
площ: 499 кв. м, нива, собственост на Иван Трифонов Спасов и Илия Трифонов Спасов;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.81:
площ: 368 кв. м, нива, собственост на ДПФ-МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.82:
площ: 1170 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Атанаска Любенова Ватева;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.83:
площ: 406 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.84:
площ: 4495 кв. м, нива, собственост на Ненко
Иванов Дуландаров;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.85:
площ: 1303 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.86:
площ: 546 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.87:
площ: 6334 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ,
Петър Благов Петров, Атанаска Запринова Благова, Стоянка Петрова Сиракова и Атанас Благов
Петров;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.88:
площ: 422 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Тодор Тодоров Найденов;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.89:
площ: 497 кв. м, нива, собственост на Божана
Стоянова Димитрова;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.90:
площ: 116 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 32010.40.167.3: площ:
58 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Запринка Симова Кръстева;
сграда с идентификатор 32010.42.84.1: площ:
21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 32010.42.84.2: площ:
73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 32010.42.84.3: площ:
47 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 32010.42.84.4: площ:
28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 32010.30.14: за
местен път, собственост на Община Пазарджик
П.М., площ преди промяната: 10 399 кв. м, площ
след промяната: 10 241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.32.140:
за местен път, собственост на Община Пазарджик
П.М., площ преди промяната: 15 511 кв. м, площ
след промяната: 15 495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.33.111:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 5257 кв. м, площ след
промяната: 5827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.36.6: за
местен път, собственост на Община Пазарджик
П.М., площ преди промяната: 20 163 кв. м, площ
след промяната: 20 188 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.36.42:
друг вид земеделска земя, собственост на Владимир Василев Добрев, площ: 4405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.36.61:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 11 281 кв. м, площ след
промяната: 11 385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.36.296:
за друг вид застрояване, собственост на Ивайло
Владимиров Добрев, площ: 1360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.39.5:
нива, собственост на Иван Тодоров Ватахов,
площ преди промяната: 8603 кв. м, площ след
промяната: 8435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.39.31:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 2650 кв. м, площ след промяната:
2631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.167:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Запринка Симова Кръстева, площ преди промяната: 1410 кв. м, площ след промяната: 1409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.169:
за второстепенна улица, собственост на Запринка Симова Кръстева, площ преди промяната:
90 кв. м, площ след промяната: 91 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.178:
за друг вид застрояване, собственост на Атанаска
Владимирова Дешева, площ: 1000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.179:
за друг вид застрояване, собственост на Велчо
Живков Пончев, площ: 1404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.103:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 431 кв. м, площ след промяната:
437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.148:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 2851 кв. м, площ след промяната:
2395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.149:
отводнителен канал, собственост на Община
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Пазарджик-В, площ преди промяната: 5602 кв. м,
площ след промяната: 4818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.43.26:
нива, собственост на Иван Георгиев Атанасов,
площ преди промяната: 2411 кв. м, площ след
промяната: 2403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32010.44.9:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 5620 кв. м, площ след промяната:
5576 кв. м;
сграда с идентификатор 32010.40.179.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Велчо
Живков Пончев, площ преди промяната: 75 кв. м,
площ след промяната: 74 кв. м;
сграда с идентификатор 32010.40.179.3: хангар,
депо, гараж, собственост на Велчо Живков Пончев, площ преди промяната: 52 кв. м, площ след
промяната: 50 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32010.33.112:
площ: 5969 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.97:
площ: 3340 кв. м, пасище, собственост на Йордана
Иванова Керкенекова;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.98:
площ: 2208 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.40.103:
п лощ: 4757 к в. м , п ас и ще, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.39:
площ: 3000 кв. м, нива, собственост на Георги
Спасов Стоянов и Димитър Спасов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.44:
площ: 1720 кв. м, нива, собственост на Иван
Трифонов Спасов и Илия Трифонов Спасов;
поземлен имот с идентификатор 32010.41.45:
площ: 1720 кв. м, нива, собственост на Спас
Георгиев Спасов;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.1:
площ: 2214 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.2:
площ: 1001 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.29:
площ: 498 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.31:
площ: 180 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.32:
площ: 43 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.38:
площ: 79 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.49:
площ: 7173 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ,
Петър Благов Петров, Атанаска Запринова Благова, Стоянка Петрова Сиракова и Атанас Благов
Петров;
поземлен имот с идентификатор 32010.42.66:
площ: 4528 кв. м, нива, собственост на Ненко
Иванов Дуландаров.
III. С. Сбор, EK ATTE 65468, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-122
от 30.06.2017 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:
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поземлен имот с идентификатор 65468.132.40:
площ: 4525 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.41:
площ: 406 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.42:
площ: 1276 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.43:
площ: 419 кв. м, овощна градина, собственост
на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.44:
площ: 149 кв. м, нива, собственост на Димитър
Николов Куртаков, Ангел Стоименов Куртев;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.45:
площ: 1168 кв. м, нива, собственост на Ангел
Стоименов Куртев;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.70:
площ: 1895 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.71:
площ: 1798 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.72:
площ: 125 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Петров Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.73:
площ: 17 кв. м, нива, собственост на Стоимен
Александров Мусиевски;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.74:
площ: 1783 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Петров Лазаров и Стоимен
Александров Мусиевски;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.75:
площ: 32 кв. м, нива, собственост на Стоимен
Александров Мусиевски;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.76:
площ: 316 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Петров Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.77:
площ: 2313 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.78:
площ: 1458 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.79:
площ: 501 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.80:
площ: 1439 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.81:
площ: 1073 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.41:
площ: 55 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.42:
площ: 81 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.43:
площ: 415 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.44:
площ: 581 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.84:
площ: 1225 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Ангел Ангелов Делков;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.85:
площ: 919 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Атанас Петков Танов, Цветана Ангелова
Танова;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.86:
площ: 72 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7   

поземлен имот с идентификатор 65468.135.87:
площ: 1946 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.89:
площ: 135 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Илия Тодоров Андреев;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.55:
площ: 642 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Петко Динчев Лазаров и Славка
Динчева Благоева;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.56:
площ: 491 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.57:
площ: 15 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Александър Георгиев Тотлаков;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.58:
площ: 291 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.59:
площ: 167 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Александър Георгиев Тотлаков;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.60:
площ: 22 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.61:
площ: 3746 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.62:
площ: 4000 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.63:
площ: 2894 кв. м, нива, собственост на Иван Стефанов Ненковски и Йордан Маринов Ненковски;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.64:
площ: 1494 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Стефанов Ненковски, Йордан
Маринов Ненковски и Цветанка Василева Дулчева-Стоева;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.65:
площ: 149 кв. м, нива, собственост на Иван Стефанов Ненковски и Йордан Маринов Ненковски;
поземлен имот с идентификатор 65468.138.25:
площ: 639 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.138.26:
площ: 38 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Николина Георгиева Христова;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.20:
площ: 869 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.21:
площ: 1048 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.22:
площ: 44 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.23:
площ: 336 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.24:
площ: 102 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.25:
площ: 90 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Деница Емилова Донова;
сграда с идентификатор 65468.132.42.1: площ:
12 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 65468.132.42.2: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.132.44.1: площ:
61 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.133.59.1: площ:
94 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Цветан Иванов Мусиевски;
сграда с идентификатор 65468.133.59.2: площ:
59 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Цветан Иванов Мусиевски;
сграда с идентификатор 65468.133.59.3: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Цветан Иванов Мусиевски;
сграда с идентификатор 65468.133.59.4: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Цветан Иванов Мусиевски;
сграда с идентификатор 65468.133.67.1: площ:
38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Петров Мусиевски;
сграда с идентификатор 65468.133.74.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.133.74.2: площ:
47 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.133.74.3: площ:
41 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.133.78.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.133.78.2: площ:
103 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 65468.133.78.3: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.134.5.1: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.134.5.2: площ:
52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.134.6.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.134.6.2: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.134.35.1: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Паунов Шуманов;
сграда с идентификатор 65468.134.35.2: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Паунов Шуманов;
сграда с идентификатор 65468.134.35.3: площ:
3 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Паунов Шуманов;
сграда с идентификатор 65468.134.35.4: площ:
31 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Паунов Шуманов;
сграда с идентификатор 65468.134.35.5: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Паунов Шуманов;
сграда с идентификатор 65468.135.49.1: площ:
12 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Атанас Тодоров Танов;
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сграда с идентификатор 65468.135.50.1: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Атанас Делков Танов;
сграда с идентификатор 65468.135.50.2: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Атанас Делков Танов;
сграда с идентификатор 65468.135.50.3: площ:
25 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Атанас Делков Танов;
сграда с идентификатор 65468.135.50.4: площ:
50 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Атанас Делков Танов;
сграда с идентификатор 65468.135.58.1: площ:
92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.2: площ:
5 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.3: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.4: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.5: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.6: площ:
27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.7: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.8: площ:
57 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.58.9: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.60.1: площ:
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Галина Димитрова Врабчева;
сграда с идентификатор 65468.135.60.2: площ:
85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Галина Димитрова Врабчева;
сграда с идентификатор 65468.135.60.3: площ:
107 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Галина Димитрова Врабчева;
сграда с идентификатор 65468.135.61.1: площ:
60 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.61.2: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.61.3: площ:
47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.1: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.2: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.3: площ:
90 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 65468.135.62.4: площ:
21 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.5: площ:
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.6: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.7: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.8: площ:
5 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.9: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.10: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.62.11: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.135.66.7: площ:
2 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Гинка Атанасова Василева и Кръстьо Атанасов
Терзийски;
сграда с идентификатор 65468.135.71.1: площ:
110 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Ангел Цветанов Танов и Цветан
Георгиев Танов;
сграда с идентификатор 65468.135.84.1: площ:
123 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Ангел Ангелов Делков;
сграда с идентификатор 65468.135.85.1: площ:
111 к в. м, ж и л и щ на сг ра да – ед нофа м и л на,
собственост на Атанас Петков Танов и Цветана
Ангелова Танова;
сграда с идентификатор 65468.135.85.2: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Атанас Петков Танов и Цветана Ангелова Танова;
сграда с идентификатор 65468.135.87.1: площ:
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.136.46.1: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.136.46.2: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.136.46.3: площ:
47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.137.53.1: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.137.63.1: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65468.137.64.1: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Цветанка Василева Дулчева-Стоева;
сграда с идентификатор 65468.137.64.2: площ:
23 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Цветанка Василева Дулчева-Стоева;
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сграда с идентификатор 65468.137.64.3: площ:
41 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Цветанка Василева Дулчева-Стоева;
сграда с идентификатор 65468.138.17.1: площ:
112 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Марин Богданов Пешлов;
сграда с идентификатор 65468.138.17.2: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Марин Богданов Пешлов;
сграда с идентификатор 65468.138.17.3: площ:
8 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Марин Богданов Пешлов;
сграда с идентификатор 65468.138.17.4: площ:
56 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Марин Богданов Пешлов;
сграда с идентификатор 65468.138.23.1: площ:
64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Никола Димитров Джалъзов;
сграда с идентификатор 65468.138.25.1: площ:
13 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65468.139.10.1: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Росица Красимирова Кузева;
сграда с идентификатор 65468.139.11.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Никола Ганчев Танов;
сграда с идентификатор 65468.139.11.2: площ:
73 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Ганчев Танов;
сграда с идентификатор 65468.139.11.3: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Ганчев Танов;
сграда с идентификатор 65468.139.18.2: площ:
3 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Георгиев Джалъзов;
сграда с идентификатор 65468.139.19.1: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 65468.132.30:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1812 кв. м, площ след промяната:
1759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.31:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 485 кв. м, площ след промяната:
419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.38:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Пазарджик, площ: 733 кв. м, данни след промяната: за друг вид застрояване, собственост на
Димитър Николов Куртаков, площ: 773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.39:
дере, собственост на Община Пазарджик, площ
преди промяната: 238 кв. м, площ след промяната: 215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.40:
данни преди промяната: нива, собственост на
ДПФ – МЗГ, площ: 75 кв. м, данни след промяната: за друг вид застрояване, собственост на
Ангел Кръстев Нейков, площ: 75 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.59:
нива, собственост на Цветан Иванов Мусиевски,
площ: 7734 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65468.133.67:
нива, собственост на Димитър Петров Мусиевски,
площ: 3116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.1:
нива, собственост на Ненко Стефанов Ненковски,
площ: 2214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.4:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 2178 кв. м, площ след промяната:
2157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.5:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1722 кв. м, площ след промяната:
1684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.6:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1644 кв. м, площ след промяната:
1831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.35:
нива, собственост на Димитър Паунов Шуманов,
площ: 4189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 3084 кв. м, площ след промяната:
2957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.2:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1952 кв. м, площ след промяната:
1862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.6:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 6108 кв. м, площ след промяната:
5997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.48:
нива, собственост на Петко Атанасов Танов,
площ: 774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.49:
нива, собственост на Атанас Тодоров Танов,
площ: 2077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.50:
собственост на Атанас Делков Танов, данни
преди промяната: нива, площ: 2100 кв. м, данни
след промяната: за друг вид застрояване, площ:
2377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.57:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1232 кв. м, площ след промяната:
1125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.58: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 4477 кв. м, площ след
промяната: 4663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.60:
за друг вид застрояване, данни преди промяната:
собственост на ДПФ – МЗГ, площ: 2684 кв. м,
данни след промяната: собственост на Галина
Димитрова Врабчева, площ: 2392 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.61: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1852 кв. м, площ след
промяната: 2270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.62: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 3417 кв. м, площ след
промяната: 3554 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65468.135.65:
дере, собственост на Община Пазарджик, площ
преди промяната: 810 кв. м, площ след промяната: 826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.66:
за друг вид застрояване, собственост на Гинка
Атанасова Василева и Кръстьо Атанасов Терзийски, площ преди промяната: 1906 кв. м, площ
след промяната: 1838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.71:
за друг вид застрояване, данни преди промяната:
собственост на ДПФ – МЗГ, площ: 2571 кв. м,
данни след промяната: собственост на Ангел
Цветанов Танов и Цветан Георгиев Танов, площ:
2904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.80:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 13 352 кв. м, площ
след промяната: 12 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.81:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1337 кв. м, площ след промяната:
1336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.82:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 20 307 кв. м, площ
след промяната: 20 082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.136.1:
нива, собственост на „Ив Мар“ – ООД, и Христо
Димитров Узунов, площ: 827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.136.2:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 822 кв. м, площ след промяната:
894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.136.3:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 2218 кв. м, площ след промяната:
2232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.136.13:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1152 кв. м, площ след промяната:
1077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.136.14:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1122 кв. м, площ след промяната:
1031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.136.16:
нива, собственост на Димитър Николов Диков,
площ: 5287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.18:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 437 кв. м, площ след промяната:
427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.48:
дере, собственост на Община Пазарджик, площ
преди промяната: 807 кв. м, площ след промяната: 942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.52:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 766 кв. м, площ след промяната:
819 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.138.15:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 2322 кв. м, площ след промяната:
2268 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65468.138.17:
собственост на Марин Богданов Пешлов, данни
преди промяната: нива, площ: 3164 кв. м, данни
след промяната: за друг вид застрояване, площ:
3196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.1:
нива, собственост на Иван Илиев Джалъзов,
площ: 2033 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.3:
за друг вид застрояване, собственост на Росица
Красимирова Кузева, площ: 1273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.10:
нива, собственост на Росица Красимирова Кузева,
площ: 1925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.11:
нива, собственост на Никола Ганчев Танов, площ:
2650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.12:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 3004 кв. м, площ след промяната:
2939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.13:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1119 кв. м, площ след промяната:
1097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.16:
нива, собственост на Иван Илиев Джалъзов,
площ: 713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.18:
за друг вид застрояване, собственост на Димитър
Георгиев Джалъзов, площ: 1708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.19: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1409 кв. м, площ след
промяната: 1410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65468.167.30:
за местен път, собственост на Община Пазарджик
П.М., площ преди промяната: 21 921 кв. м, площ
след промяната: 21 887 кв. м;
сграда с идентификатор 65468.135.66.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на
Гинка Атанасова Василева и Кръстьо Атанасов
Терзийски, площ преди промяната: 69 кв. м, площ
след промяната: 68 кв. м;
сграда с идентификатор 65468.135.66.2: селскостопанска сграда, собственост на Гинка Атанасова
Василева и Кръстьо Атанасов Терзийски, площ:
62 кв. м;
сграда с идентификатор 65468.135.66.3: друг
вид сграда за обитаване, собственост на Гинка
Атанасова Василева и Кръстьо Атанасов Терзийски, площ: 39 кв. м;
сграда с идентификатор 65468.135.66.4: собственост на Гинка Атанасова Василева и Кръстьо
Атанасов Терзийски, данни преди промяната: селскостопанска сграда, площ: 11 кв. м, данни след
промяната: хангар, депо, гараж, площ: 28 кв. м;
сграда с идентификатор 65468.135.66.5: собственост на Гинка Атанасова Василева и Кръстьо Атанасов Терзийски, данни преди промяната: сграда
за енергопроизводство, площ: 2 кв. м, данни след
промяната: хангар, депо, гараж, площ: 20 кв. м;
сграда с идентификатор 65468.135.66.6: собственост на Гинка Атанасова Василева и Кръстьо
Атанасов Терзийски, данни преди промяната: селскостопанска сграда, площ: 43 кв. м, данни след
промяната: хангар, депо, гараж, площ: 11 кв. м;
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сграда с идентификатор 65468.139.18.1: селскостопанска сграда, собственост на Димитър
Георгиев Джалъзов, площ преди промяната:
58 кв. м, площ след промяната: 57 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 65468.132.27:
площ: 4315 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.28:
площ: 635 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.32:
площ: 1572 кв. м, овощна градина, собственост
на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.132.37:
площ: 1317 кв. м, нива, собственост на Ангел
Стоименов Куртев;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.37:
площ: 3810 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.39:
площ: 4018 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.58:
площ: 3060 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.133.65:
площ: 1831 кв. м, нива, собственост на Стоимен
Александров Мусиевски;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.9:
площ: 513 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.134.10:
площ: 633 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.59:
площ: 2189 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.135.64:
площ: 2103 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.26:
площ: 306 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.30:
площ: 771 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.31:
площ: 363 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.42:
площ: 4502 кв. м, нива, собственост на Иван Стефанов Ненковски и Йордан Маринов Ненковски;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.44:
площ: 180 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.137.54:
площ: 7882 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.138.2:
площ: 701 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 65468.139.17:
площ: 2416 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ.
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
2683
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147ч. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Бургас, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димка Кирова Ангелова – образование – вис
ше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза, защита и фалшификации; Експертизи за физическо изследване на документи).
Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол, разрешение
за достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Иванка Ташева Панова – образование – вис
ше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп „Stemi 2000“ и прилежащите им модули
и софтуер, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР“.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, удостоверение за
професионална квалификация „Експертно-криминалистична дейност“ от Академия на МВР,
удостоверение за професионална квалификация
в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен
контрол, видеотехнически, технико-документни,
съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и
лицева идентификация, документен контрол.
Николай Стефчев Ризов – образование – вис
ше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи,
графолог.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
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Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
Юрий Сотиров Милев – образование – вис
ше, специалност – българска филология, квалификация – специалист по български език и
литература и преподавател в средните училища,
специалност – право, професионална квалификация – юрист, свидетелство от Висша следствена
школа МВР СССР – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – вис
ше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза, защита и фалшификации; Експертизи за физическо изследване на документи).
Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), об-
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разование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол, разрешение
за достъп до класифицирана информация, ниво
„Секретно“, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Иванка Ташева Панова – образование – вис
ше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп „Stemi 2000“ и прилежащите им модули
и софтуер, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР“.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, удостоверение за
професионална квалификация „Експертно-криминалистична дейност“ от Академия на МВР,
удостоверение за професионална квалификация
в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен
контрол, видеотехнически, технико-документни,
съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и
лицева идентификация, документен контрол.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – екперт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – вис
ше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза,защита и фалшификации; Експертизи за физическо изследване на документи).
Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Иванка Ташева Панова – образование – вис
ше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп „Stemi 2000“ и прилежащите им модули
и софтуер, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР“.
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Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, удостоверение за
професионална квалификация „Експертно-криминалистична дейност“ от Академия на МВР,
удостоверение за професионална квалификация
в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен
контрол, видеотехнически, технико-документни,
съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и
лицева идентификация, документен контрол.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Аелита Светлозарова Нуцова – образование –
висше, специалност – медицина, специалист по
клинична хематология, специалист по вътрешни
болести.
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Аелита Светлозарова Нуцова – образование –
висше, специалност – медицина, специалист по
клинична хематология, специалист по вътрешни
болести.
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза на телесно
здраве
Аелита Светлозарова Нуцова – образование –
висше, специалност – медицина, специалист по
клинична хематология, специалист по вътрешни
болести.
Васил Димитров Йовков – образование – вис
ше, специалност – стоматолог.
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробио
логия, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на
човек, при която се налага използване на ДНК
(генетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
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биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки „доктор“.
Николай Гинчев Тюфекчиев – образование –
висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробио
логия, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на
човек, при която се налага използване на ДНК
(гинетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки „доктор“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебна психиатрична експертиза
Андрей Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, право
способност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС,
началник-отделение.
Галена Петкова Вълчкова – образование – вис
ше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Лорис Бердж Сайян – съдебнопсихиатрични
експертизи.
Николай Янчев Зъбов – образование – висше,
специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за
призната специалност – психиатрия, свидетелство
за призната специалност по съдебна психиатрия.
Роза л ина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
А дриана Богомилова Рангелова – образование – висше, специалност – консултативна
психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.
Борис Великов Савов – образование – висше,
специалност – психология, професионална квалификация – психолог.
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Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Величка Бъчварова – специалност – психолог.
Галина Христова Петкова – образование – вис
ше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, образование – висше, специалност – маркетинг и мениджмънт, професионална квалификация – икономист.
Даниела Йорданова Бинева – образование –
висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, специалност – социална психология, професионална квалификация – социален педагог.
Деспина Христова Кондева – образование –
висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, специалност – пред
училищна и начална педагогика, професионална
квалификация – педагог, детски учител, професионална квалификация – специалист със специализация по психология и развитието и консултиране в детско-юношеска възраст, допълнителна
квалификация – психоаналитик във формиране
към Асоциация „Българско психоаналитично
пространство“.
Димитринка Маринчева Желязкова – обра
зование – висше, специа лност – пси хологи я,
социална психология, професионална квалификация – психолог (социален психолог), удостоверение за обучение по медиация, сертификат за
обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на
детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за
оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение за работа с Тестова батерия за оценка на
дислексия на развитието DDE – 2, допълнителна
квалификация – медиатор към Министерството
на правосъдието.
Здравка Велизарова Тодорова – образование – висше, степен магистър, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог.
Йорданка Михова Йончева – образование –
висше, магистър, специалност – психология, специализация – приложна психология, професио
нална квалификация – психолог, свидетелство
за призната специалност – клинична психология,
сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРС-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (ММРI – A).
Кета Русева Апостолова – образование – вис
ше, магистър, специалност – детска и юношеска
психология, професионална квалификация – детски психолог, специалност – психология, професионална квалификация – консултативен психолог, специалност – предучилищна педагогика,
квалификация – детски учител.
Кристина Бойкова Георгиева – образование –
висше, спец иа лност – соц иа лна педагог ика,
специализация – деца и семейства в риск, професионална квалификация – социален педагог,
специалност – комплексна сигурност и поведение
в екстремални ситуации, професионална квалификация – психолог-консултант, специализация – консултативна психология.
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Мариана Стефанова Ней чева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна
психология.
Надежда Димитрова Пантелеева-Димитрова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, професионална
квалификация – здравно образование, удостоверение за обучение – превенция на насилието
над деца в училищна възраст, удостоверение за
обучение – Алгоритъм за индивидуален подход
в психологическото консултиране, удостоверение
за курс на обучение – Специфика в провеждането
на кризисна интервенция при деца в училищна
възраст, удостоверение за проведен курс – Организация на консултантската дейност. Краткосрочно психологическо консултиране. Консултиране
при психотравмени събития. Консултиране при
поведенчески проблеми, удостоверение за следдипломно обучение за педагогически съветници по
направление „Техники в училищното и семейното
консултиране“, сертификат – Програма „Базови
умения за медиация при решаване на конфликти“,
удостоверение за обучение на превенция трафика
на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект „Регионална инициатива за
овластяване на жени“, сертификат за обучение по
програма „Работа в екип и мрежа“, сертификат
за обучение в когнитивно-поведенческа терапия,
право да прилага метода на супервизия.
Росица Станкова Казакова – образование –
висш е, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед, удостоверение
от Фондация „Областен ромски съюз“ – Бургас,
за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на
целеви групи на Фондацията и на самия екип,
удостоверение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учител-логопед, притежава професионална
компетентност – възрастова психология, терапия
на деца и юноши със специални образователни
потребности, изгра ж дане на нови ж итейск и
стратегии, фирмено консултиране, психология
на медиите, когнитивно поведенческа терапия,
психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология на групата,
социална психология, политическа психология,
превантивна психология.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на
общуването.
Силвия Петева Петкова – образование – вис
ше, специалност – психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология,
сертификат за арт терапия при работа с деца в
различен професионален контекст, сертификат
„Нови психосоциални и терапевтични програми
за психично болни и зависими от алкохол и
дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа
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психотерапия, сертификат детски проективен
тест, удостоверение за представяне на теория и
практика на Сензорно-интегративната терапия,
сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия
при личностови разстройства“, сертификат за
системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Йорданка Михова Йончева – образование –
висше, магистър, специалност – психология, специализация – приложна психология, професио
нална квалификация – психолог, свидетелство
за призната специалност – клинична психология,
сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРС-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (ММРI – A).
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна
психология.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – специалност – психология, квалификация – дипломиран
психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика
и логика, специализация – психология на развитието, образование и културата, удостоверение за
професионална квалификация професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална
работа за деца и семейства в риск.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Андрей Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, право
способност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебнопсихиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗ, началник-отделение.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Галена Петкова Вълчкова – образование – вис
ше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
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Лорис Бердж Сайян – съдебнопсихиатрични
експертизи.
Мариана Стефанова Нейчева – образование –
висше, специалност – психология, професионална
к ва лификаци я – пси холог, специа лност – семейно консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране,
специализация – социална и организационна
психология.
Николай Янчев Зъбов – образование – висше,
специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за
призната специалност – психиатрия, свидетелство
за призната специалност по съдебна психиатрия.
Роза л ина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на
общуването.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Силвия Петева Петкова – образование – вис
ше, специалност психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология,
сертификат за арт терапия при работа с деца в
различен професионален контекст, сертификат
„Нови психосоциални и терапевтични програми
за психично болни и зависими от алкохол и
дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа
психотерапия, сертификат детски проективен
тест, удостоверение за представяне на теория и
практика на Сензорно-интегративната терапия,
сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия
при личностови разстройства“, сертификат за
системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образование
и културата, удостоверение за професионална
квалификация професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816301.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816301.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Стоянова Михова – образование – вис
ше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – техник по архитектура и строи
телство.
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Александър Михаилов Агов – образование –
висше, специалност – международна икономика,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, сертификат
за професиона лна к ва лификаци я – първоначално обучение по защита на класифицираната
информация, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Анелия Георгиева Узунова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Ани Иванова Бъчварова – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Антония Димитрова Борисова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол –
магистър по икономика, квалификация – магистър – агроном.
Атанаска Николаева Кожухарова – образова
ние – висше, специалност – счетоводство, финанси и контрол.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител
на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт. Автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети
по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, съдебно-икономически, банкови и
оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висш е, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
строит елен инженер по промишлено и гражданско строителство, длъжност – ръководител
проекти инвестиционен контрол, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра
на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
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специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“
и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи
мероприятията за безопасни и здравословни
условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Ваня Сидерова Славова – образование – вис
ше, специалност – стопански и финансов контрол,
професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг, удостоверение
за фирмено счетоводство.
Васил Иванов Караманов – образование – вис
ше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво на класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Весела Желязкова Гуджукова – образование –
висше, специалност – управление на бизнеса,
квалификация – икономист – бизнесорганизатор,
сертификат за следдипломна квалификация по
счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на т ъргови ята, к ва лификаци я – дипломиран
икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
Виктория Стоянова Петкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист – счетоводител.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност ИОМТС, квалификация – икономист
по ИОМТС, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Вячислав Христов Чанков – образование –
висш е, специа лност – заст ра хователно дело,
квалификация – икономист – застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебносчетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни активи, експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
Га лина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Георги Стефков Иванов – образование – вис
ше, магистър, специалност – финанси, специали-
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зация – банково дело, професионална квалификация – икономист банкер.
Гергана Господинова Балева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител,
години, к ва лификаци я – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование –
висш е, специалност – финанси, банково дело,
професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието,
професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – индустриален
мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат за изготвяне на ГФО
в лечебните заведения, сертификат – специфични
моменти и проблеми при счетоводното отчитане
в здравеопазването, специализиран, счетоводен
и складов софтуер.
Гинка Стоянова Радуйчева – образование –
висш е, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – вис
ше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – меж дународни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансови-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – вис
ше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Генчева Бимбелова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Диана Манолова Терзиева – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика,
организация на административната дейност и
процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

Диляна Иванова Христова – образование –
висш е, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист
по туризма, средно образование – гимназия с
преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор,
Димитър Пенчев Сребков – образование – вис
ше, степен магистър, специалност – икономика на
индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.
Димитър Петров Петров – образование – вис
ше, специалност – икономика и организация на
труда, банково дело, квалификация – икономист,
финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Добринка Георгиева Тодорова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист, счетоводител, образование – висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни
механизми.
Дора Иванова Гарелова – образование – вис
ше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване,
свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
за МСС.
Елена Димитрова Михалева – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – икономист.
Елена Колева Йолашка-Митова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, пре
квалификация – икономика на труда, разрешение
за достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 29.06.2021 г.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно
управление.
Еленка Илиева Маринова – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Жейна Драгомирова Жекова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на инд уст ри ята, професиона лна к ва лификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – вис
ше, спец иа л но с т – меж д у нар оден т у ри з ъм,
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степен магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999/2003 г.
Жечко Пенчев Костенски – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, финансово-данъчен
консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата
промишленост.
Здравко Иванов Мавров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, придобита правоспособност като
борсов посредник (брокер).
Златина Йорданова Вънчева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността, квалификация – икономист,
организатор на промишленото производство,
средно образование – специалност – администратор – информатор, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, к ва лификаци я – аг роикономист,
преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, професио
нална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат
за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професио
нална квалификация – магистър по стопанско
управление „Управление на европейски проекти“.
Златка Иванова Пайова – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността
на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
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отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови
ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше,
магистър, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност – управление и икономика на
аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономисторганизатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ивелина Николова Стой чева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономичес
ката информация), квалификация – икономист
организатор, сертификат за оценител на цели
предприятия, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по
РОС/ВП, управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране – смесване. СУФИ.
Ирена Стоянова Балджиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, счетоводител,
консултант, ревизор корпоративни финанси.
Ирина Петрова Тодорова – образование – висше, специалност – аграрна икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт – вещо лице, сертификат МСС.
Калина Георгиева Драгнева – образование –
висше, магистър, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше,
специалност – организация и управление на
бизнеса, квалификация – мениджър.
Калинка Стоянова Новакова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Капка Тодорова Шивачева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат
по МСС, удостоверение от „БДЖ“ – ЕАД, за
обучение по защита на класифицирана информация – ниво на достъп „Секретно“.
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Катя Георгиева Милкова – образование – средно специално, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, счетоводител
и ревизор на МОЛ.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство,
дългогодишен опит в сферата на трудовото и
осигурителното законодателство, компетенции в
изготвянето на пенсионни преписки, УП-1, УП-2,
УП-3, изработване експертизи по трудовоправни
отношения.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
„Практически анализ на финансовите отчети“,
сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ
на промените в данъчното и осигурителното
законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.
Годишно данъчно приключване“, сертификат за
трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Красимир Димитров Атанасов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат МСС.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Красимир Стоянов Стоянов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
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квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговията, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на
земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Мара Стоянова Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Маргарита Владимирова Бакалова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на туризма, квалификация – мениджър в
туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на недвижими
имоти.
Маргарита Миткова Попова – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Мариана Димова Ангелова – образование –
висше, специалност – маркетинг и планиране,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти,
регистрирана в КНОБ по Закона за независимите
оценители, квалификация – право, икономическа
педагогика, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат за експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Георгиева Генчева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Димитрова Дошева – образование –
висш е, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
Мария Здравкова Янева – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – икономист, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Мария Стоянова Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
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свидетелство за специализация и правоспособност – специалност – банков контрол, сертификат
за квалификация съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводен експерт по
финанси и счетоводство, сертификат за експертоценител на недвижими имоти сертификат за
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, сертификат МСС.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Методи Йорданов Лаков – образование – висше, специалност – управление и планиране на
народното стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустрия, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика
и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милка Коева Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност квалификация – икономист-счетоводител.
Надежда Георгиева Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надка Кирилова Калчева-Лалева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Надя Христова Стайнова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Наталия Георгиева Карчева – образование –
висше, специалност – икономика на труда и социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
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профил, специализация – пенсионно осигуряване, месторабота – Кантора за пенсионни услуги
и социално осигуряване, управител, икономист
по труда, квалификация специалист по социално
осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мен и д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, свободна
професия – счетоводител, вещо лице по съдебноикономически и счетоводни експертизи, медиатор,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ненко Марчев Марков – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пенка Георгиева Русева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Петър Петров Петров – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за
завършено обучение по програма „Банково дело“.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификаци я – икономист-счетоводител, преква лификаци я със специа лност – икономика,
управление на промишленото производство,
квалификация – организатор на производството
в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специал-
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ност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно
специално образование, специалност – бизнес
администраци я, к валификаци я – икономисторганизатор.
Розалина Стоянова Лазарова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Румен Каролев Шарпов – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, квалификация – икономист, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Руска Николова Димитрова – образование –
висше, специалност – финанси, международни
икономически отношения, професионална квалификация – икономист, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи,
удостоверение за завършен курс по вътрешен и
външен контрол на бюджетни средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи
и контрол на търговската дейност, сертификат
за експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – магистър по икономика,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за професионална квалификация
„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, ква-
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лификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансовата контролна дейност.
Стамен Димитров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за
оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти,
катамарани, катери, кораби.
Станка Демирева Андонова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Станка Стоянова Давидова – образование –
висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по хранително-вкусова промишленост.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – ку рс
МСС, НСС.
Стоян Димов Инджов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводна
та и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к ва лификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска право
способност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител Финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за управление на разходите.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
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и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше,
спец иа л нос т – с т опа нско у п ра влен ие, зд равен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми,
сертификат – експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тонка Александрова Йотова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на
фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти,
сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната
отчетност в промишленост та, допълнителна
квалификация – икономист по счетоводно и
финансово-контролна дейност, консултант по
финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи;
член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, допълнителна
квалификация – експерт-счетоводител, банковофинансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за
независимите оценители, сертификат за оценка
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на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат
за автоексперт-оценител, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции от
капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, уверение за
експерт-консултант и хоноруван преподавател по
съдебно-счетоводни и икономически експертизи,
банково счетоводство, счетоводство на малките
и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Цвета Пламенова Минкова – образование –
висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт,
специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси
и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование –
висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на
образованието.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Стоянова Михова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – техник по архитектура и строи
телство.
Александър Михаилов Агов – образование –
висше, специалност – международна икономика,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
А н т он и я Д и м и т рова Борисова – обра зо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол – магистър по икономика, квалификация – магистър-агроном.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
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Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител
на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност, ликвидация на щети
по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, свободна професия – вещо лице по
съдебно-икономически, банкови и оценителски
експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
к ва лификаци я – п ублична админист раци я и
европейска интеграция.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“
и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи
мероприятията за безопасни и здравословни
условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Ваня Сидерова Славова – образование – висше, магистър, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг,
удостоверение за фирмено счетоводство.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво на класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Весела Желязкова Гуджукова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнес организатор, сертификат за следдипломна квалификация
по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на т ъргови ята, к ва лификаци я – дипломиран
икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
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Виктория Стоянова Петкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по ИОМТС, длъжност – главен счетоводител, професионална квалификация – счетоводен
експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Галина Асенова Костадинова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил.
Галя Стефанова Михова – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански
мениджър, специализация – управление на предприятия от горското стопанство, удостоверение
за завършен курс „Организация на счетоводната
отчетност на фирмите“, удостоверение за професионално обучение специалност „Икономика и
мениджмънт“.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георг и Д и м и т ров Д и м и т ров – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор в промишлеността.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист банкер.
Герга на Господ и нова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието,
професионална квалификация – магистър по сто-
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панско управление, специалност – индустриален
мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат за изготвяне на ГФО
в лечебните заведения, сертификат – специфични
моменти и проблеми при счетоводното отчитане
в здравеопазването, специализиран, счетоводен
и складов софтуер.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – меж дународни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансови-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен туризъм,
професионална квалификация – икономист по
туризма, средно образование – гимназия с преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за право
способност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен магистър, специалност – икономика на
индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.
Димитър Петров Петров – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, банково дело, квалификация – икономист,
финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Дон и к а Га н чева Червен кова – обра зование – висше, бакалавър, специалност – финанси,
професионална квалификация – икономист.

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване,
свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
за МСС.
Елена Колева Йолашка-Митова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, пре
квалификация – икономика на труда, разрешение
за достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 29.06.2021 г.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно
управление.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, спец иа л но с т – меж д у нар оден т у ри з ъм,
степен магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999/2003 г.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, финансово-данъчен
консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата
промишленост.
Златина Йорданова Вънчева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността, квалификация – икономист,
организатор на промишленото производство,
средно образование – специалност – администратор – информатор, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчет-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   

ност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, к ва лификаци я – аг роикономист,
преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на
дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление „Управление на европейски проекти“.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността
на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висш,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ранспорта, магист ър ин женер, член на
СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически
проблеми, сертификат за консултант по оценки
на недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива А 1, А 2, В 1.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансово-ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше,
магистър, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност – управление и икономика на
аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Иванка Костадинова Голева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, сертификат за оценител на земеделски
земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Ивелина Йорданова Попова – образование –
висше, специалност – магистър по стопанско
управл ение, квалификация – икономист-орга-
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низатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ивелина Николова Стой чева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическата
информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение
от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП,
управляващи и сервизни програми. Помощни
програми. Сортиране – смесване. СУФИ.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра з ован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, ревизор
корпоративни финанси.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт – вещо лице, сертификат
МСС.
Калина Георгиева Драгнева – образование –
висше, магистър, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше,
специалност – организация и управление на
бизнеса, квалификация – мениджър.
Калинка Стоянова Новакова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Кета Ангелова Дечева – образование – вис
ше, специалност – стокознание, следдипломна
квалификация – експерт-проверител на измами,
съдебно-счетоводни експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
„Практически анализ на финансовите отчети“,
сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ
на промените в данъчното и осигурителното
законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.
Годишно данъчно приключване“, сертификат за
трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, специалност – стопански и финансов
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контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Красимир Стоянов Стоянов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговията, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на
земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование – висше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Маргарита Миткова Попова – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково,
застрахователно и осигурително дело, професио
нална квалификация – икономист-счетоводител.
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Мариана Атанасова Добрева – образование –
висше, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер
икономист, удостоверение за квалификационен
ку рс – обу чение по трудово право, сертификат – законосъобразно прекратяване на трудовите
договори и защита интересите на работодателя
при уволнение.
Мариана Димова Ангелова – образование –
висше, специалност – маркетинг и планиране,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти,
регистрирана в КНОБ по Закона за независимите
оценители, квалификация – право, икономическа
педагогика, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат за експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Димитрова Дошева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
Мария Иванова Николова – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист-международник, диплома – средно образование ЕСПУ с
преподаване на английски език.
Мария Петкова Димитрова – образование –
висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Мария Стоянова Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
свидетелство за специализация и правоспособност – специалност – банков контрол, сертификат
за квалификация съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводен експерт по
финанси и счетоводство, сертификат за експертоценител на недвижими имоти, сертификат за
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, сертификат МСС.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
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Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустрия, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика
и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милка Коева Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Митко Русев Митев – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист
организатор на промишленото производство,
длъжност – директор сервизна дейност, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопанск и бизнес, икономист – организаци я на
производството, машинен инженер, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
машини и съоръжения, сертификат за експертоценител на инвестицион ен проект, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за вътрешни одитори,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на селското стопанство.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надежда Георгиева Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надка Кирилова Калчева-Лалева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Надя Христова Стайнова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Наталия Георгиева Карчева – образование –
висше, специалност – икономика на труда и социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване,
икономист по труда, квалификация – специалист
по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
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Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мен и д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, вещо
лице по съдебно-икономически и счетоводни
експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ненко Марчев Марков – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ненчо Атанасов Ненчев – образование – висше, магистър, специалност – икономика и управ
ление на промишлеността, квалификация – икономис т по п ром иш ленос т та, у дос т оверение
„Ст ратегическо планиране на региона лното
развитие. Управление в процеса на реализация
на плановите документи“, удостоверение „Интегрирането на България в ЕС“, сертификат за
управленски умения, удостоверение за английски
език за работа с институциите на ЕС.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Петър Петров Петров – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за
завършено обучение по програма „Банково дело“.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация със специалност – икономика, управление
на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специал-
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ност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно
специално образование, специалност – бизнес
администраци я, к валификаци я – икономисторганизатор.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, хранително-вкусовата
промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията
по вписванията.
Розалина Петрова Милева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Руска Николова Димитрова – образование –
висше, специалност – финанси, международни
икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни
средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи
и контрол на търговската дейност, сертификат
за експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за професионална квалификация
„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
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Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансовата контролна дейност.
Стамен Димитров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за
оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти,
катамарани, катери, кораби.
Станка Демирева Андонова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Станка Стоянова Давидова – образование –
висше, специалност – ОПУП, квалификация –
икономист по хранително-вкусовата промишленост.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стоян Димов Инджов – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к ва лификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска право
способност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител Финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“, счетоводни услуги и съставяне ГФО.
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Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше,
спец иа л нос т – с т опа нско у п ра влен ие, зд равен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми,
сертификат – експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тонка Александрова Йотова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на
фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти,
сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – свободна професия – вещо лице, трудов
стаж – 34 години, стаж вещо лице – 25 години.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната
отчетност в промишленост та, допълнителна
квалификация – икономист по счетоводна и
финансово-контролна дейност, консултант по
финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Христина Маркова Василева – образование –
висше, специалност – икономика, организация
на вътрешната търговия, квалификация – икономист по търговията, допълнителна квалификация – пенсионно и социално осигуряване.
Христо Периклиев Христов – образование
висше, специалност – счетоводна отчетност,
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свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член
на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов
бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи,
сертификат МСС, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, удостоверение за
експерт-консултант и хоноруван преподавател по
съдебно-счетоводни и икономически експертизи,
банково счетоводство, счетоводство на малките
и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Христо Пламенов Панайотов – образование –
висше, специалност – публични финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – подготовка,
разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Цвета Пламенова Минкова – образование –
висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт,
специалност – стопанско управление, следдип
ломна квалификация – счетоводство, финанси
и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование –
висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на
образованието.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Атанаска Николаева Кожухарова – образование – висше, специалност – счетоводство финанси
и контрол.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование –
висше, специалност – международен туризъм,
професионална квалификация – магистър по
туризъм, банкови и оценителски експертизи,
консултант, медиатор.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Велика Иванова Казакова – образование – висше, специалност – магистър по икономика.
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Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Галя Стефанова Михова – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански
мениджър, специализация – управление на предприятия от горското стопанство, удостоверение
за завършен курс „Организация на счетоводната
отчетност на фирмите“, удостоверение за професионално обучение специалност „Икономика и
мениджмънт“.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист банкер.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на промишлеността, диплома за право
способност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Ирена Стоянова Балджиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експертпроверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
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Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Йовчева Кудева – образование – вис
ше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Маргарита Миткова Попова – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Наню Василев Нинов – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Герасимова Христова – образование –
висше, специа лност – меж д у народни икономическ и отношени я, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Розалина Стоянова Лазарова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Севдалина Григорова Тодорова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на индустрията, квалификация – икономисторганизатор.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за професионална квалификация
„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансовата контролна дейност.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – ку рс
МСС, НСС.
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Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната
отчетност в промишленост та, допълнителна
квалификация – икономист по счетоводно и
финансово-контролна дейност, консултант по
финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Христо Периклиев Христов – образование
висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член
на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково – финансов
бизнес, оценител на недвижими имоти – регист
риран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи,
сертификат МСС, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, удостоверение за
експерт-консултант и хоноруван преподавател по
съдебно-счетоводни и икономически експертизи,
банково счетоводство, счетоводство на малките
и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Цвета Пламенова Минкова – образование –
висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт,
специалност – стопанско управление, следдип
ломна квалификация – счетоводство, финанси
и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Юлиян Станков Станков – образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование –
висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на
образованието.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс
пертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – инженер по
електроника и автоматика.
Анета Георгиева Сталева – образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог,
професионална квалификация – пълна проек-
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тантска правоспособност, сертификат за система
за управление за здравето и безопасността при
работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, удостоверение
за координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение от Националния център
по хигиена, медицинска екология и хранене.
Асен Петков Илиев – образование – висше,
степен – бакалавър, специалност – информатика,
професионална квалификация – информатик.
Атанас Андреев Червенков – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация за
възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни
мрежи, професионална квалификация – инженер
по комуникации, удостоверение за допълнително
обучение – техническа безопасност на нефто- и
газопроводи.
Атанас Драгнев Дончев – образование – вис
ше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат
за оценител на машини и съоръжения, член на
Съюза на независимите автотехнически експерти
в България, автоексперт.
Бердж Никохос Топузян – образование – вис
ше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от
Центъра за усъвършенстване на ръководни кадри
по международен туризъм – Бургас, за положен
изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Бисерка Петкова Атанасова – образование –
висше, специалност – технология на микробиологични и ферментирали продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното
и високоалкохолните напитки“, педагогическа
правоспособност.
Бойчо Гочев Узунов – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за завършен курс за противопожарна охрана,
удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер – електромеханик, средно образование,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник по строителство и
архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Виктор Георгиев Атанасов – образование –
висше, специалност – машинен инженер, технология на машинността.
Виолета Маркова Илиева – образование – вис
ше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
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специализация – управление на администрацията,
специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика, удостоверение
за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство
за квалификация – технология на пластмасите,
квалификация – педагогика, учител.
Галина Михайлова Бенова – образование –
висше, специалност – технология на минното
производство, квалификация – минен инженертехнолог, удостоверение за квалификационен курс
по контрол и анализ на рудничното проветряване,
удостоверение за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, удостоверение за обучение „Осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
СМР“, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на
Европейския съюз за осигуряване на безопасност
и здраве при работа“.
Георги Желязков Гаврилов – образование –
висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Георги Благоев Тимнев – образование – вис
ше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител машини и съоръжения, пътни
превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения, вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Георги Георгов Георгиев – образование – висше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство
за правоспособност от Агенцията по кадастъра
по чл. 12, т. 7 от ЗКИР, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в
регистъра на правоспособни лица по кадастър
към Агенцията по кадастъра, удостоверение за
член на КИИП към секция „Геодезия, приложна
геодезия и ландшафт“, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП.
Георги Димитров Карлов – обра6зование – висше, степен – магист ър, специалност – ин женер-корабоводител, професионална квалификация – стопанско управление, специализация – управление на флота и пристанищата.
Георги Христов Карамарков – образование –
висше, магистър, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, военна квалификация – офицер
ВВС – военен инженер по радиооборудване на
летателни апарати, инженер по радиоелектроника.
Григор Георгиев Весов – образование – висше,
специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
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Григорий Димитров Манолов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Диана Матева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на металите и
мета лообрабо т ва щ и т е ма ш и н и, к ва л ифи к ация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и
съоръжения.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Диана Стефанова Илиева – образование – висше, магистър, специалност – съобщителна и
осигурителна техника и системи, професионална квалификация – инженер по електроника и
комуникации, специализация – телекомуникационни мрежи, удостоверение за професионална
компетентност за автомобилен превоз на товари
по Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП.
Дилян Димов Койков – образование – висше,
специалност – електрически машини и апарати,
професионална квалификация – специалист.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Димитрина Стоянова Стоянова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер
по геодези я, фотограметри я и картографи я,
сертификат за регистрация на магистър – инженер-геодезист в регистъра на правоспособните
лица по кадастър на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър и притежава правоспособност по геодезия и кадастър, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по
части геодезия, приложна геодезия, вертикално
планиране, трасировъчни проекти и планове,
планове за регулация, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Димитър Христов Папанчев – образование –
средно, професия – автомобилен монтьор, квалификаци я – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Димитър Юлиянов Македонски – образование – висше, специалност – машиностроителни
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технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.
Динко Иванов Динев – образование – висше,
специалност – геодезия, фотограмeтрия и карто
графия, квалификация – инженер по гоеодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност, регистриран в Агенцията по кадастъра – геодезия,
приложна геодезия и ландшафт.
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
образование – висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни
механизми.
Доброслав Георгиев Славов – образование –
висше, специалност – електроника, магистър-инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
специалност – инженеринг и експлоатация на
енергийни системи, магистър-електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими
имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, оценка на стойността.
Евгени Братанов Братанов – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер по
хидромелиоративно строителство.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника
и мик роелек т роника, к ва лификаци я – електроинженер, удостоверение за професионална
квалификация – мениджмънт, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш ини и
апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация
„Експерт-оценител на машини, съоръжения и

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за
обществено хранене, сертификат за интензивен
курс на обучение по английски език.
Елисавета Георгиева Кехайова – образование – висше, специалност – обработка на металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, сертификат за оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, новите
европейски стандарти за оценяване на недвижими имоти.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, методология за експертиза на ПТП,
сертификат за придобиване на знания и умения
по информационно-методическо съдържание на
оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи относно пожари, с електрическо
обзавеждане на МПС, машини, съоръжения,
сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, пре
квалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднали – ниво ІІ.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висше, специалност – транспортно строи
телство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, сертификат за консултант по оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, удостоверение за оценител на недвижими
имоти.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератиза
ционни дейности.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магист ър-инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
Здравко Стоянов Стоянов – образование –
висше, специалност – инженер-технолог по поли
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графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение
от НУЦ по информация за модул „Централен
процесор 2104 на СМ4“, удостоверение модул
„Оперативна памет СМ 3501“, удостоверение
модул „Видеотерминал СМ 1604“, удостоверение
модул „Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С“,
удостоверение за поддържане на флопи дисково
устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по
Правец 16 Архитектура.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строи
телство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
ст рои телст во, у дост оверение за вписване в
публични я регист ър на лица, у пра ж н яващи
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения върху тях, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Иван Стойчев Антонов – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, вентилация
и климатизация на обществени, жилищни и
промишлени сгради, длъжност – инвеститорски
контрол, авторски надзор, допълнителна следдип
ломна квалификация – мениджмънт.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – оперативно счетоводство, сертификат за
експерт по финансово-икономически проблеми,
сертификат за консултант по оценки на недвижими
имоти и земеделски земи, оценка и продажби,
удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат „енергийна ефективност“, удостоверение
за завършено обучение по немски език – нива А 1,
А 2, В 1.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност – технология на машиностроенето и
металорежещи машини, квалификация – машинен
инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Иво Георгиев Коралски – образование – висше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – топлинна и масообменна техника в
химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Илия Динев Кехайов – образование – висше,
специа лност – земна артилери я, к ва лификация – инженер по технология на машинострое
нeто, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи.
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Илка Петрова Бакалова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография.
Илко Дамянов Златев – образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат
за оценителна правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ирена Желязкова Маврова – образование –
висше, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска право
способност за оценка на недвижими имоти.
Йонка Василева Янчева – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – магистър
инженер, сертификат за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, магистър, специалност – компютърни системи
и технологии, квалификация – магистър инженер.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома
за кандидат на техническите науки.
Камен Цонев Недев – образование – висше,
специалност – геология и проучване на полезните
изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по
проучване на полезни изкопаеми.
Кирил Димитров Кирилов – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел.
монтьор на слаботокови уреди, полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строи
телни и минни машини, квалификация – машинен
инженер, удостоверение за независим експерт за
оценка на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества, диплома за кандидат на
техническите науки, научно звание – доцент.
Кирчо Господинов Неделчев – образование –
средно, специалност – механизатор в растение
въдст вото, т рак торист, машинист – ІІ к лас,
квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт,
изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на
стойността на МПС, оценка на щета, механизъм
за настъпване на ПТП, процес на възстановяване
на ПТП, съдебни автотехнически експертизи.
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Койчо Василев Иванов – образование – висше,
специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна
охрана, удостоверение по аварийно-спасителна
дейност.
Кольо Донев Доневски – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация –
строит елен инженер по ВК профил – мрежи и
съоръжения.
Константин Жечев Жел язков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър
инженер, строителен консултант.
Коста Иванов Маринчев – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Костадинка Петрова Костова – образование –
висше, степен – магистър, специалност – технология на металите и металообработващите
машини, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
пълна проектантска правоспособност.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник – водостроител, вещо
лице в Агенцията по вписванията, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
за оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – пътно строителство,
професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно
образование, квалификация строителен техник,
сертификат за обучение „Строителни сметки и
цени – първо и второ ниво“.
Кристина Димитрова Иванова – образование –
висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, професионална
квалификация – оценител на обекти на недвижима собственост.
Крум Станчев Митев – образование – висше,
специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за обучение на длъжностни лица, които ръководят и управ
ляват трудови процеси, сертификат – „Успешният
екип – създаване, мотивиране и развитие“.
Люба Николаева Маринова – образование –
висше, специалност – геодезия, професионална
квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
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Любчо Радев Пенев – образование – висше,
специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер ДВГ, висше
образование, специалност – управление и контрол
на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна
администрация“ – консултант по безопасност
при превоз на опасни товари, свидетелство на
персонал за взривни работи, АДР – свидетелство
за водач, превозващ опасни товари в цистерни
или по друг начин.
Любомир Томов Биков – образование – висше,
специалност – механизация и електрификация на
мините, квалификация – минен инженер – електромеханик, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност по интердисциплинарна
част пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – електрическа.
Людмила Петрова Лимонова – образование –
висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Мадлена Станева Бангева – образование –
висше, специалност – строителство на сгради и съоръжени я, професиона лна к ва лификац и я – ст рои т елен ин женер – конст ру к т ор,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професио
нална квалификация – магистър-инженер.
Малина Петрова Антова – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Маргарит Луков Луков – образование – висше, специалност – химическо машиностроене,
квалификация – машинен инженер.
Мариана Тодорова Георгиева – образование –
висше, специалност – ел. машини и апарати,
к ва л ифи к а ц и я – елек т рои н женер, образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия
и картография, специалност – електроинженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за
монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общотехнически и специални
учебни предмети.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер-геодезист,
квалификация – мениджър.
Марин Атанасов Бангев – образование – вис
ше, специалност – електротехника, професионална квалификация – електроинеженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална
квалификация – магистър инженер.
Мария Георгиева Иванова – образование –
средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия и картография, образование – висше, специалност – финанси, сертификат – оценител на
недвижими имоти.
Мари я Димит рова Атанасова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограмет
рия и картография, квалификация – инженер по

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, категоризация,
оценка и регистрация на земеделски земи, оценка
на приходоносен имот – търговски обект.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
Мария Николова Николова – образование –
висше, специалност – технология на машините
и металите, квалификация – машинен инженер,
вещо лице към Агенцията по вписванията, оценител на търговски предприятия, оценител на
машини и съоръжения, оценител на недвижими
имоти.
Мария Петкова Димитрова – образование –
висше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и медицинско
уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по
икономика.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър-инженер,
средно образование, специалност – работник
специалист и водач на МПС кат. „С“ и „Т“, професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност икономика и
управление на търговията, квалификация – икономист по търговия и вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Мирослав Динков Стойков – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
Митко Русев Митев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, икономика
и управление на промишлеността, квалифика-
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ция – икономист организатор на промишленото
производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи, длъжност – счетоводител.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горски фонд.
Настя Тодорова Дафова – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект.
Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и
канализация (В и К) – мрежи и съоръжения,
пречистване на води и обработка на утайки.
Нели Господинова Иванова – образование –
висше, специалност – транспортно строителство,
профил жп строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство,
удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Цвятков Чакъров – образование –
висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер, свидетелство за
завършен курс цветна телевизия, сертификат за
завършен курс – компютърен оператор – Win XP,
Word Excel Internet.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строи
телство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа „Строителни
войски“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за
професионална квалификация – информатика
и ИТ.
Николай Христов Николов – образование –
висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Николай Великов Пирев – образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техникг е од е з и с т, о б р а з о в а н и е – в и с ш е, с п е ц и а л -
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ност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен инженер, образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за допълнителна квалификация – здравен
мениджмънт, свидетелство за професионална
квалификация – икономика на здравеопазването, удостоверение за извършване дейностите по
чл. 166 ЗУТ за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, лиценз за превоз на товари
на територията на Република България.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на
железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на
работа със съдове под налягане, свидетелство за
професионална квалификация – водач на МПС за
обществен транспорт, специалност „Вътрешни и
международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа
в електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение
по безопасност на труда.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране на
инвестиционния процес, лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, сертификат за оценка на недвижими
имоти, бизнес администрация.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер, инженерно-промишлено и гражданско строителство,
старши научен сътрудник първа степен, диплома
за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник,
специалност от средно образование – корабни
машини и механизми, квалификация – среден
техник, корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик
трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за
подготвителен курс за оцеляване на море.
Петър Ончев Гуджев – образование – висше,
специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен
инженер.

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Полина Илиева Милушева-Мандаджиева –
образование – висше, степен – магистър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, магистър-инженер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и
океански риболов, специалност – корабни машини
и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи. Единни европейски стандарти
за бизнес оценяване.
Радостина Кирова Кирязова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – инженер по гео
дезия, фотограметрия и картография (геодезия,
архитектура и строителство).
Румен Стоянов Димов – образование – висше,
специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител,
строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими
имоти, лиценз за извършване на технически
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дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и
правилниците за тяхното прилагане, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Руска Кирилова Илиева – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализаци я, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по водоснабдяване и канализация, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микро
електроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на
металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на
машиностроителните материали“, диплома за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
Симона Недялкова Петкова – образование –
средно специално, специалност – геодезия, квалификация – техник-геодезист.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строи
телен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Славка Иванова Кратункова – образование –
висше, специалност – технология на металите
и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Смела Ралева Узунова – образование – висше,
специа лност – съобщителна и осиг у рителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – съдебнотехническ и експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания,
оценка и нормативни документи (микроклимат,
осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета),
сертификат за интензивен курс по счетоводство.
Соня Кирилова Ачанова – образование – висше, специалност – топло- и ядрена енергетика,
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квалификация – машинен инженер, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Станимир Стефанов Димитров – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станимира Иванова Якова – образование –
висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, специалност – комуникационна техника и технологии, модул радио-комуникационна техника,
професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър-електроинженер, образование – средно
специално, специалност – електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Стефка Иванова Велкова – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по общотехнически, специални предмети и учебна практика, полувисше
образование, специалност – ДВГ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строи
телен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по пътно строи
телство, средно специално образование със специалност строителство и архитектура, профил:
строителство, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Таня Славова Цветанова – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Таня Ханчева Бакърджиева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Теодор Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
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Тихомир Стефанов Рачев – образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник по
механизация на селското стопанство, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
сертификат за съдебен експерт – оценител на
оборотни и дълготрайни активи, локомотивен
машинист.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за
учителска правоспособност, специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и
клас квалификация по организация и управление
на образованието.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше,
специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Тодор Марчев Ангелов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, професионална квалификация – специалист по автотранспортна и земеделска техника,
образование – висше, специалност – транспортна
техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – средно,
специалност – монтьор на МПС, свидетелство за
професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. „С“ и „Т“.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност
за „права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения“.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, профил пътно строителство, лиценз
за оценки на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Христо Гюлев Генов – образование – висше,
специалност – архитектура, квалификация архитект, член на Камарата на архитектите в България.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт; член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
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до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни
машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за
вписване в регистъра на правоспособни лица по
кадастъра към Агенцията по кадастър, геодезия и
картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър-инженер
земеустроител, лиценз за оценка на недвижими
имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски
земи в Република България, удостоверение за
правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране
основните планове и книжа.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
обра зова н ие висше, спец иа л нос т – с ъдебн и
автотех ни ческ и експерт изи, безопасност на
движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за професионална
компетентност за автомобилен превоз на товари,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език,
уверение от Техническия университет – София,
за образователна и научна степен „доктор“ по
професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.
Юлиян Димитров Македонски – образование –
висше, специалност – архитектура.
Янка Маринова Велева – образование – висше,
специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство.
Янчо Найденов Николов – образование – висше, специалност – технология на машините и
металите, квалификация – машинен инженер,
вещо лице към А генци ята по вписвани ята,
специализация – икономика и управление на
инвестиционния процес, оценител на машини
и съоръжения, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат
за оценител на машини и съоръжения, член на
Съюза на независимите автотехнически експерти
в България, автоексперт.
Атанас Желязков Желязков – образование –
висше, специалност – транспортна техника и
технологии, професионална квалификация – магистър инженер, машинен инженер, специализация – двигатели с вътрешно горене и автомобили,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – извършване на периодични прегледи и
проверка на превозните средства, превозващи
опасни товари по ADR, удостоверение за допълнително обучение по технически специалисти,
извършващи периодични прегледи и проверки на
ПС, превозващи опасни товари, удостоверение за
преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от
клас 1, клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 8, 9, клас 7, сервизен техник за извършване
на монтаж, проверка и ремонт на аналогови и
дигитални тахографи.
Атанас Николов Кобарелов – образование –
средно специално, специалност автомобили и
кари, ДВГ, квалификация – техник, диплома за
висше образование, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, трудов
стаж – 17 години, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, оценител на инвестиционни
проекти, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Бердж Никохос Топузян – образование – вис
ше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от
Центъра за усъвършенстване на ръководни кадри
по международен туризъм – Бургас, за положен
изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Богдан Иванов Николов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по машиностроителна
техника и технологии, удостоверение за професиона лна к ва лификаци я – автотех ническа
експертиза.
Богдана Димова Апостолова – образование –
висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – инженер по транспорта, професионална квалификация – съдебнотехнически експертизи.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, професия – корабен заварчик, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне
експертна оценка на щети и на стойността им,
квалификация – VІ разряд автобояджия.
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Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Веселин Тенев Статев – образование – висше,
специалност – автомобилни войски, военна квалификация – офицер-инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална
подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител машини и съоръжения, пътни
превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения, вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Дилян Димитров Цанев – образование – висше, магистър, специалност – транспортна техника
и технологии, професионална квалификация – машинен инженер.
Димитър Атанасов Джамбазов – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация
на а вт омоби л н и я т ра нспор т, доп ъ л н и т ел на
к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и експертизи, сертификат – хибридни технологии, нови
технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно-управлявани системи при бензинови
двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Димитър Христов Папанчев – образование –
средно, професия – автомобилен монтьор, квалификаци я – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Евгений Йорданов Пашов – образование – висше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен
инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – инженер
двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, методология за експертиза на ПТП,
сертификат за придобиване на знания и умения
по информационно-методическо съдържание на
оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с електрическо
обзавеждане на МПС, машини, съоръжения,
сгради и други, оценки на недвижими имоти.
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Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър-инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло и газоснабдяване“.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – оперативно счетоводство, сертификат за
експерт по финансово-икономически проблеми,
сертификат за консултант по оценки на недвижими
имоти и земеделски земи, оценка и продажби,
удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат „Енергийна ефективност, удостоверение
за завършено обучение по немски език – нива А 1,
А 2, В 1.
Иван Цветанов Гарелов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Кирил Кръстев Стоянов – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – мениджър, средно
образование – специалност – автомобили и кари
и водач на МПС кат. „С“, профил ДВГ, квалификация – техник.
Кирчо Господинов Неделчев – образование –
средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ к лас,
квалификация – шлосер-монтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт,
изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на
стойността на МПС, оценка на щета, механизъм
за настъпване на ПТП, процес на възстановяване
на ПТП, съдебни автотехнически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, съдебни автотехнически експертизи,
оценка на моторни превозни средства, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни
и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване,
методи при изготвяне на съдебните експертизи,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
месторабота – вещо лице на свободна практика.
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Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене,
к ва лификаци я – оператор на мета лорежещи
машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – професионален бакалавър по транспортна техника и технологии, образование – висше, специалност – физик, допълнителна специалност – математика,
квалификация – електротехника и електроника.
Милко Бойчев Атанасов – образование – висше, магистър, специалност – техническа експлоатация и ремонт на летателни апарати, квалификация – офицер от ВВС – военен инженер, машинен
инженер, сертификат за автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо
имущество, методология, проблеми, аспекти.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспортна – ръководител производствена група поддържане на
железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър – инженер, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи, удостоверение за право
на работа със съдове под налягане, свидетелство
за професионална квалификация – водач на МПС
за обществен транспорт, специалност „Вътрешни
и международни превози на товари“, удостоверениe за допълнително обучение за придобиване на
трета квалификационна група по безопасност при
работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително
обучение по безопасност на труда.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник,
специалност на средно образование – корабни
машини и механизми, квалификация – среден
техник корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик
трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за
подготвителен курс за оцеляване на море.
Петър Димов Димов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик.
Петър Хараламбов Стоянов – образование –
висше, специалност – каростроене и автотранспортна техника, квалификация – машинен инженер, специализация – проектиране на автомобили, трактори и кари, специалност – съдебни
автотехнически експертизи и безопасност на
движението, професионална квалификация – магистър инженер.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева –
образование – висше, степен – магистър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Райко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – технология и организация на
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автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо
поддържане на автомобилите, сертификат за
автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация
на щети по ПМС и ППС.
Румен Тончев Иванов – образование – висше, специалност – електронна техника и мик
роелектроника, квалификаци я – ин женер по
електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за
остойностяване на леки автомобили и калкулация
на щети, експерт на камиони и автобуси.
Сава Атанасов Пелев – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик, квалификация
учител и инструктор за обучение на водачи на
МПС категория „С“ и „Т“.
Стефка Иванова Велкова – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – магистър – инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по общотехнически, специални предмети и учителска практика, полувисше образование, специалност – ДВГ.
Стоян Георгиев Апостолов – образование –
висше, специалност – технология на неорганични вещества, квалификация – инженер-химик,
майстор на спорта по автомобилизъм, треньор
по автомобилизъм.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за
учителска правоспособност, специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и
клас квалификация по организация и управление
на образованието.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт; член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
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сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплом за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни
машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование висше, специалност съдебни автотехнически
експертизи безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на товари, удостоверение
за професионална компетентност за автомобилен
превоз на пътници, удостоверение за езикова
квалификация – английски език, уверение от
Техническия университет – София, за образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, научна специалност – автомобили,
трактори и кари.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Бисерка Петкова Атанасова – образование –
висше, специалност – технология на микробио
логични и ферментационни продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на
виното и високоалкохолните напитки“.
Веселин Тенев Статев – образование – висше,
специалност – автомобилни войски, военна квалификация – офицер инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална
подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Димитър Юлиянов Македонски – образование – висше, специалност – машиностроителни
технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и метало
обработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника
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и мик роелек т роника, к ва лификаци я – електроинженер, удостоверение за професионална
квалификация – мениджмънт, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа,
квалификация – инженер-химик, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, удостоверение за обучение „Политика, законодателство и
практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизацион
ни дейности.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение
от НУЦ по информация за модул „Централен
процесор 2104 на СМ4“, удостоверение модул
„Оперативна памет СМ 3501“, удостоверение
модул „Видеотерминал СМ 1604“, удостоверение
модул „Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С“,
удостоверение за поддържане на флопи дисково
устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по
Правец 16 Архитектура.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строи
телни и минни машини, квалификация – машинен
инженер, удостоверение за независим експерт за
оценка на движимото и недвижимото имущество
на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски
дружества, диплом за кандидат на техническите
науки, научно звание – доцент.
Маргарит Луков Луков – образование – висше, специалност – химическо машиностроене,
квалификация – машинен инженер.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строи
телство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа „Строителни
войски“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технология на микробиологичните и ферментационните продукти, квали-
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фикация – инженер-технолог по „Технология на
виното и високоалкохолните напитки“.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева –
образование – висше, степен – магистър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и
химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна
степен – доктор, свидетелство за звание – доцент,
удостоверение за завършен курс на обучение по
осигуряване и сертификация на качеството на
военна и специална продукция, сертификат за
преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и
изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на
проекти по европейски програми за финансиране“,
свидетелство на персонал на взривни работи,
разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, магистър инженер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и
океански риболов, специалност – корабни машини
и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, единни европейски стандарти
за бизнес оценяване.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технологи я на
металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02 „Материалознание и технология
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на машиностроителните материали“, диплом за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплом за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни
машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 39 години.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Атанас Андреев Червенков – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професи
онална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни
мрежи, професионална квалификация – инженер
по комуникации, удостоверение за допълнително
обучение – техническа безопасност на нефто-и
газопроводи.
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Доброслав Георгиев Славов – образование –
висше, специалност – електроника, магистър –
инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, магистър електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение
от НУЦ по информация за модул „Централен
процесор 2104 на СМ4“, удостоверение модул
„Оперативна памет СМ 3501“, удостоверение
модул „Видеотерминал СМ 1604“, удостоверение
модул „Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С“,
удостоверение за поддържане на флопи дисково
устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по
Правец 16 Архитектура.
Иван Милчев Попжелев – образование – висше, специалност – химични технологии, сертификат за придобита квалификация за компютърна
техническа поддръжка, сертификат за придобита
квалификация по основи на сигурността на информационните технологии, сертификат за придобита
квалификация по компютърна криминалистика,
сертификат за придобита квалификация за Десктоп
Администрация на MS Windows 7, сертификат за
придобита квалификация – Linux Администрация
(RHEL 6), сертификат за придобита квалификация
за Linux Адмистрация (Основи).
Ивелина Николова Стой чева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическата
информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул
по РОС/ВП управляващи и сервизни програми,
помощни програми, сортиране – смесване, СУФИ.
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър инженер.
Петър Нинков Нинков – образование – висше,
специалност – електроника, професионална квалификация – инженер по електроника.
Петя Йорданова Илиева – образование – висше, специалност – математическа кибернетика
и изчислителна техника, квалификация – дип
ломиран математик, допълнителна квалификация – специалност „Право“.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микро
електроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърнотехническа
експертиза, медицинска апаратура.
Станими р Стефанов Дими т ров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална
квалификация – магистър по съдебни инже-
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нерно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станислав Денчев Симеонов – образование –
висше, спец иа л нос т – ком п ю т ърн и сис т ем и
комплекси и мрежи, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност 02.21.04.
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“,
к.т.н. – инженер.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, специа лност – ком у никационна техника
и тех нолог ии, мод ул ра диоком у никационна
техника, професионална квалификация – магистър – инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – магистър електроинженер, образование – средно специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Великов Великов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, военна квалификация – военен
инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструктор.
Анна Радкова Желева – образование – средно
специално образование, квалификация – техник
по строителство и архитектура, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Антония Тенева Тенева – образование – висше, магистър, специалност – строителство на
сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер – конструктор, специализация – строителни конструкции, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за оценителска право
способност за оценка на недвижими имоти, лиценз
за оценка на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор,
вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически
контрол за сгради, квалификация – счетоводство
на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на
СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за
разработки на инвестиционни проекти по части
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„Строителна технология“ и „Проект за безопасност
и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни
и здравословни условия на труд в строителството.
Валерий Колювич Вълев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер.
Ваня Стоянова Кирова-Хамаме – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
ст рои телст во – тех нолог и я, к ва лификац и я –
строит елен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител на
недвижимите имоти и земеделски земи, месторабота – проектант свободна професия.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер – електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, диплом за кандидат на техническите науки.
Васил Богомилов Стоилов – образование – висше, специалност – хидроенергийно строителство,
квалификация – инженер по хидроенергийно
строителство, сертификат от Камарата на независими оценители в България за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на недвижими имоти, компетенции по пречистване на отпадъчни води и по
опазване на водите от замърсяване.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от Камарата
на архитектите в България за пълна проектантска
правоспособност.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, изпълнява всички
дейности по геодезия и кадастър – заснемане
и трасиране на имоти, цифрова обработка и
изменение на кадастралната карта, схеми на
самостоятелни обекти, оценки и делби на имоти.
Галина Маринова Михайлова – образование –
висше, магистър, специалност – транспортно
строителство, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за професионална
квалификация – одитор по пътна безопасност.
Георги Ангелов Ангелов – образование – висше, специалност – хидротехническо строителство,
квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.
Георги Димитров Долапчиев – образование –
висше, магистър, специалност – архитектура,
професионална квалификация – архитект, удостоверение за обучение по пожарна безопасност,
„Строителнотехнически правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност при пожар“,
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удостоверение за обучение „Наредбата за управ
ление на строителни отпадъци – нормативен
контекст, основни положения и практически
указания по приложението є“, сертификат за
пълна проектантска правоспособност от КАБ.
Гроздан Стоянов Цветанов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни
и обществени сгради, лиценз за оценител на
недвижими имоти, удостоверение за професи
онална квалификация – обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, лиценз за
оценител на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Диана Петрова Ченешева – образование – вис
ше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Диана Стефанова Койкова – образование – висше, специалност – архитект у ра, дипломиран
инженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Димитър Василев Герчев – образование – висше, специалност – технология и механизация
на строителството, квалификация – строителен ин женер по тех нологи я и механизаци я
на строителството, образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна к ва лифика ц и я – ма г ис т ър по иконом ика, нау чно
зва н ие – нау чен с ът ру д н и к , п рофесиона л на
квалификация – съдебно-техническ и експертизи,
удостоверение за професион ална квалификация – обследване за енергийна ефективност на
сгради и сертифициране на сгради, удостоверение
за длъжностно лице по безопасност и здраве при
работа, удостоверение за координатор по без
опасност и здраве.
Добринка Минкова Аврамова – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
квалификация – мениджър, образование – средно
специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – среден
техник по геодезия, земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими
имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, оценка на стойността.
Елена Тодорова Драганова – образование –
средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управ
ление, организация и управление на хотела и
ресторанта, квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специал-
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ност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник – ІІ степен, сертификат
за оценител на недвижими имоти, сертификат за
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Живко Иванов Дандаринов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – оценки
и продажби.
Жозефина Илиева Транчева – образование –
ви с ш е, с п ец и а л н о с т – т р а н с п о р т н о с т р о и
телство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, сертификат за консултант по оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, удостоверение за оценител на недвижими
имоти.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Здравка Чернева Андреева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специализация – икономика и организация на
инвестиционния процес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Златка Панайотова Иванова – образование –
висше, специа лност – автомобилни пътища,
квалификация – инженер-строител, сертификат
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Иван Димитров Ковачев – образование – висше, специалност – инженер икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и
цени – първо ниво.
Иванка Фотева Великова – образование –
средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност – технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
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Ирена Желязкова Маврова – образование –
висше, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска право
способност за оценка на недвижими имоти.
Ирина Валентинова Шаламанова-Господинова – образование – висше, магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения,
п рофесиона л на к ва л ифи к а ц и я – с т рои т елен
инженер.
Ирина Георгиева Попкармезова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Ирина Ценова Стоилова – образование – висше, спец иа лност – п ромиш лено и г ра ж данско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по специално
строителство и архитектура.
Калина Щерионова Пашева – образование –
средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Калудка Русева Иванова – образование – средно специално образование, специалност – строи
телство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура, сертификат за
оценител на недвижими имоти.
Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за следдипломна квалификация по
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строи
телни и минни машини, квалификация – машинен
инженер, удостоверение за независим експерт за
оценка на движимото и недвижимото имущество
на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски
дружества, диплом за кандидат на техническите
науки, научно звание – доцент.
Константин Жечев Желязков – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър инженер.
Константин Михайлович Якубович – образование – висше, специалност – архитекту ра,
квалификация – архитект.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – пътно строителство,
професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строи
телство на сгради и съоръжения, професионална
квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация – строителен техник,
сертификат за обучение „Строителни сметки и
цени – първо и второ ниво“.
Крум Станчев Митев – образование – висше,
специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за
обучение на длъжностни лица, които ръководят
и управляват трудови процеси, сертификат „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“.
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Люба Николаева Маринова – образование –
висше, специалност – геодезия, професионална
квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Малина Петрова Антова – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер-геодезист,
квалификация – мениджър.
Мария Димитрова Ефендиева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
удостоверение от Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат : QBDL-20W-138181-2004.
Марияна Панайотова Арабаджиева – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография,
професионална квалификация – техник-геодезист,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
лиценз за оценка на търговски предприятия,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, специализация – морска
администрация.
Мирослав Динков Стойков – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
Мирчо Петров Мавродиев – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение за
професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Михаил Христов Михайлов – образование –
висше, магистър, специалност – транспортно
строителство – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство.
Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и
канализация (В и К) – мрежи и съоръжения,
пречистване на води и обработка на утайки.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална к валификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – техник – геодезист,
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сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Недялка Михова Миткова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строи
телство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, вис
ше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа „Строителни
войски“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер
по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен
инженер по ПГС – технология на строителството,
образование – средно, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – строителен техник.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер, инженерно промишлено и гражданско строителство,
старши научен сътрудник първа степен, диплом
за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Петър Симеонов А лександров – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Петьо Благоев Гицов – образование – висше,
магистър, специалност – транспортно строителство, строителство на жп линии, пътища и мостове, квалификация – магистър по транспортно
строителство, допълнителна квалификация – румънски език.
Пламен Димитров Гърбов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност, магистър инженер, член на КИИП към
секция „Конструкции на сгради и съоръжения“.
Пламен Колев Колев – образование – висше,
специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен,
квалификационен курс по „Системи на управление
на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник
по водно строителство.
Пламен Младенов Първанов – образование –
висше, специа лност – ПГС – промиш лено и
гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант инженер, строителен инженер
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по промишлено и граж данско строителство,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност – строителен инженер, допълнителна
квалификация – проектант-конструктор.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност
съдебни инженерно-технически експертизи и
тех ни ческа безопасност, маг ист ър-ин женер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Румен Иванов Троев – образование – висше,
магистър, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност, удостоверение
за строително-техническите правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност при пожар,
удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, удостоверение за обучение по
Наредбата за управление на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и
практически указания по приложението є.
Румен Стоянов Димов – образование – висше,
специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител,
строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими
имоти, лиценз за извършване на технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и
правилниците за тяхното прилагане, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Русанка Добрева Джанкова – образование –
висше, магистър, специалност – промишлено и
гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност – конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
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Светозар Градев Славов – образование – вис
ше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в
България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Славка Боева Дремсизова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Стефка Стамова Раканова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строи
телен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител
на недвижимо имущество, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер промишлено и гражданско строителство,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Таню Иванов Господинов – образование –
висше, специалност – пътно строителство, квалификац и я – ст рои телен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
профил – строителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образование – висше, специалност – строителен инженер
по пътно строителство, високо строителство,
инвеститорски контрол в строителството – организация, ценообразуване, консултация в строителството – високо строителство.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Тодорка Стоянова Добрева – образование –
средно специално, специалност – техник по строи
телство и архитектура.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, профил пътно строителство, лиценз
за оценки на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

Христинка К ирилова Георгиева – образование – средно, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – среден техник.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплом за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини
и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Чавдар Иванов Андреев – образование – висше, специалност – строителство на сгради и
съоръжения, квалификация – строителен инженер, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, квалификация – монтажник на ОКИ.
Шинка Благоева Коларова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Доброслав Георгиев Славов – образование –
висше, специалност – електроника, магистър
инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, магистър електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Желязко Райков Желязков – образование –
висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна
охрана.
Живко Минков Гърков – образование – висше,
магистър, специалност – добив на черни метали,
квалификация – инженер-металург, удостоверение от МВР за начална подготовка на офицери
за противопожарна охрана.
Иван Христов Бойчев – образование – висше,
специалност – автоматизация на промишленост
та, квалификация – електроинженер, удостоверение за пожаро-профилактична и оперативнотехническа подготовка.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лифика-
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ция – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплом за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от
КНОБ за оценителска правоспособност за „Права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения“.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Атанас Андреев Червенков – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация за
възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни
мрежи, професионална квалификация – инженер
по комуникации, удостоверение за допълнително
обучение – техническа безопасност на нефто- и
газопроводи.
Вълчо Николов Вълчев – образование – висше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Данчо Георгиев Станчев – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Доброслав Георгиев Славов – образование –
висше, специалност – електроника, магистър
инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, магистър електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда,сертификат
„Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
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Елена Тодорова Драганова – образование –
средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на Репуб
лика България за представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели пред
Патентното ведомство на Република България,
удостоверение за представител по индустриална
собственост – марки, географски означения и
промишлен дизайн, сертификат за независим
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплом
за кандидат на техническите науки.
Любомир Томов Биков – образование – висше,
специалност – механизация и електрификация на
мините, квалификация – минен инженер – електромеханик, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност по интердисциплинарна
част пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – електрическа.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност
съдебни инженерно-технически експертизи и
тех ническа безопасност, магист ър ин женер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
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схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на
металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02 „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, диплом за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
Смела Ралева Узунова – образование – висше,
специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания,
оценка и нормативни документи (микроклимат,
осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета),
сертификат за интензивен курс по счетоводство.
Стефан Христов Маренов – образование –
висше, специалност – ел. машини и апарати,
квалификация – електроинженер.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от
КНОБ за оценителска правоспособност за „Права
на интелектуалната и индустриална собственост
и други фактически отношения“.
5.8. Съдебнооцени т елска авт о т ех ни ческа
експертиза
Динко Йорданов Динев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
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лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Райко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – технология и организация на
автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо
поддържане на автомобилите, сертификат за
автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация
на щети по ПМС и ППС.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплом за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни
машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Христо Георгиев Бургазлиев – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
професионална квалификация – магистър по
икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплом за кандидат на биологичните науки.
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6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплом за кандидат на биологичните науки.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Веселина Христова Досева – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмасите, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии,
удостоверение за специализация – европейска
административна практика, удостоверение за
специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство
за квалификация – технология на пластмасите,
квалификация – педагогика, учител.
Григор Георгиев Весов – образование – висше, специалност – химическа технология на
текстилните влакна, квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване устойчивостта
на химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – инженер-химик – технология
на нефта и газа, квалификация – еколог.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
к ва лификаци я – ин женер-х имик, пенсионер,
удостоверение за кореспондентско обу чение
„Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност
и здраве при работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, пре
квалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднали, ниво ІІ.
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Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технолог на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“, съдебно-химическа експертиза
(определяне и количествен анализ на наркотични
и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични
проби и обекти).
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Таня Градева Ангелова – образование – средно
специално, специалност преработка на нефта и
газа, квалификация – техник-технолог, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Татя на Борисова М и ха й лова – образование – висше, специалност – технология на каучука
и пластмаси, квалификация – инженер-химик,
длъжност – съветник.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технологи я на
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металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02 „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, диплом за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 1800.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висше, специалност – неорганични
химични технологии, квалификация – магистър
инженер.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство
за професионална квалификация – учител по
информатика и ИТ.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к валификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс
пертиза
Иван Михайлов Янчев – образование – висше,
специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.
8.2. Съдебна агротехническата експертиза
Василка Кръстанова Стоева – образование –
висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Дарин Петров Гочков – образование – висше,
специалност – защита на растенията и почвата,
квалификация – инженер-агроном, удостоверение
от РИОКОЗ за правоспособност да извършва дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности, свидетелство за правоспособност на
технолог-обгазител.
Иван Желязков Стоев – образование – висше,
специалност – лозаро-градинарство, квалификация – лозаро-градинар, допълнителна квалификация – доктор на науките.
Иван Николов Вълчев – образование – висше,
агроном-полевъд.
Кера Атанасова Стоева – образование – висше, специа лност – полевъдст во, к ва лификаци я – агроном-полевъд, степен на образование – доктор с научна специалност – фуражно
производство, ливадарство, сертификат за оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
удостоверение за оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях.
Керка Янева Тотева – образование – висше,
спец иа л нос т – ж и во т новъдс т во, к ва л ифи к ац и я – ин женер по ж иво т новъдст во, образо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол.
Марияна Любомирова Людсканова – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство,
к ва лификац и я – аг роном – лозаро -г ра динар,
удостоверение за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висше, специалност – полевъдство,
к ва л ифи к а ц и я – а г роном-полевъд, спец иа лност – стопанско управление, управление на
европейските проекти, професионална квалификация – магистър стопанско управление, „Управление на европейските проекти“.
Надежда Ангелова Палова – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, допълнителна
квалификация – контрольор на качеството на
земеделски и хранителни продукти на пазари и
митници, биологично земеделие, проекти, образователна и научна степен „доктор“ по научната
специалност 04. 02.08 „свиневъдство“.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията
и почвата, квалификация – инженер-агроном,
специализация – агроекология и защита на поч-
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вата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, удостоверение от
МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а,
ал. 8 от ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.
Стоянка Груева Личева – образование – висше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и
зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.
9. Клас„Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителски експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Атанас Стоянов Стоянов – образование – висше, магистър, специалност – комуникационна
техника и компютърни мрежи, професионална
к ва лификац и я – маг ист ър по ком у никац ии,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител, вещо лице
в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за
оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Маргарита Владимирова Бакалова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на туризма, квалификация – мениджър в
туризма, професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи, сертификат за оценителска
правоспособност – оценка на недвижими имоти.
Мария Григорова Панайотова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, квалификация – икономист
по индустрия, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – техник-геодезист,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Светозар Градев Славов – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, про-
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фесионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в
България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за професионална квалификация
„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
С т ефка С тамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
сертификат за оценка на недвижими имоти от
Камарата на независимите оценители в България.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.
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Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-техническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Илко Дамянов Златев – образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
машини и съоръжения.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител, вещо лице
в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за
оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспортна – ръководител на производствена група поддържане
на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на
работа със съдове под налягане, свидетелство за
професионална квалификация – водач на МПС за
обществен транспорт, специалност „Вътрешни и
международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа
в електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение
по безопасност на труда.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, хранително-вкусовата
промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията
по вписванията, сертификат за оценка на маши-
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ни и съоръжения, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения от Камарата на независимите
оценители в България.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
образование – висше, специалност – съдебни
автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за професионална
компетентност за автомобилен превоз на товари,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език,
уверение от Техническия университет – София,
за образователна и научна степен „доктор“ по
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
месторабота – свободна професия като независим оценител и представител по индустриална
собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), длъжност – представител по индустриална
собственост, независим оценител на права на
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интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, трудов стаж –
24 години, стаж като вещо лице – 1 година, удостоверение от Патентното ведомство на Република
България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, удостоверение от Патентното ведомство на Република
България за представител по марки, географски
означения и промишлен дизайн, представител
по изобретения (патентен представител) пред
Европейското патентно ведомство – Мюнхен,
Германия, представител по търговски марки и
дизайни към Ведомството по хармонизация на
вътрешния пазар (OHIM – търговски марки и
дизайни на Общността), Аликанте, Испания,
сертификат за независим оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност
за „Права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения“.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строи
телен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, сертификат
за оценителска правоспособност – оценка на
търговски предприятия и вземания.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплом за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
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оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплом за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
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на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител, вещо лице
в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за
оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – техник-геодезист,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, хранително-вкусовата
промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията
по вписванията, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения от Камарата на независимите
оценители в България.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
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МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Димо Димитров Димов – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение от МЗХ ИАГ за регистрация в публичния
регистър на физически лица за упражняване на
лесовъдска практика, лицензиран лисовъд.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско с т рои т елс т во – т ех нолог и я, к ва л ифи к ация – строит елен инженер по промишлено и
гражданско строителство, ръководител проект
и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
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квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“
и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи
мероприятията за безопасни и здравословни
условия на труд в строителството.
Диана Тодорова Инджелиева – образование –
висше, специалност – технология на животински
хранителни продукти, консервиране и обществено
хранене, квалификация – инженер-технолог по
„Технология на месата и рибата“, образователна
и научна степен – доктор по техническите науки,
хранителни технологии (технология на месните
и рибните продукти).
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Едуард Таквор Пюзантян – образование – висше, специалност – социална педагогика, професионална квалификация – социален педагог.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа,
квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и екологията,
експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Елена Петкова Петкова – образование – висше, специалност – ППДУ, квалификация – детски учител, диплом за научна степен „доктор“
по научната специалност 05.07.01 „Теория на
възпитанието и дидактика“.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш ини и
апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за
квалификация – експерт-оценител на машини,
съоръжения и оборотни средства, допълнителна квалификация – мениджър и управител на
заведение за обществено хранене, сертификат
за интензивен курс на обучение по английски
език среднонапреднало ниво ІІ, ІІІ, преводач на
английски език.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
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експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, професионална
к ва лификаци я – педагог ика, п рофесиона лна
квалификация – учител.
Ивайло Дочев Ненков – образование – висше,
специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, сертификат от Камарата на независимите
оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз
от Агенцията за приватизация за оценка на
недвижими имоти, оценител недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели пред
Патентното ведомство на Република България,
удостоверение за представител по индустриална
собственост – марки, географски означения и
промишлен дизайн, сертификат за независим оценител на права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения (съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи,
експертизи в областта на промишления дизайн,
авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост (оценителски
експертизи).
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитнотехнически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебни автотехнически
експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология – проблеми и аспекти, сертификат преобразуване,
лик видаци я, несъстоятелност, счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване,
методи при изготвяне на съдебните експертизи,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
съдебно-митнически експертизи (митнически
режими и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления), месторабота – вещо
лице на свободна практика.
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Мария Николова Трифонова – удостоверение
за правоспособен преводач-тълковник от и на
жестомимичен език, категория А, месторабота – свободна практика, преводач-тълковник по
жестомимика.
Мартин Асенов Гюзелев – образование – висше, специалност – археология, професионална
квалификация – археолог, специализация – класическа археология, диплом за научна степен
доктор по научната специалност 05.03.12. Археология; научна степен – доктор на науките по 2.2.
История и археология (Стара история).
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплом за кандидат на биологичните
науки, доктор (молекулярногенетична идентификация и определяне произход на животни и
пол на птици; определяне състав и произход на
хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО),
с молекулярногенетични методи, експертиза по
писмени данни, касаещи молекулярногенетична
идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици, и определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми
(ГМО) с молекулярногенетични методи.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване
на частна лесовъдска практика и извършване на
дейности в горския фонд.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технология на микробиологичните и ферментационните продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на
виното и високоалкохолните напитки“.
Нурдживан Ферад Димитрова – специалистоценител на диаманти, удостоверение от Института по изучаване на диаманти за положен
изпит пред Върховия комитет за професионална
квалификация, Националния съюз на работещите в диамантената индустрия – Хистадрут, и
Института по изучаване на диаманти, участие в
курс по гемология, класификация и оценка на
диаманти, сертификат от МГУ за „Диагностика
и оценка на необработени и обработени цветни
скъпоценни минерали“, удостоверение от МФ
за регистрация на лице, извършващо дейност по
добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни по занятие.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група поддържане
на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на
работа със съдове под налягане, свидетелство за
професионална квалификация – водач на МПС за
обществен транспорт, специалност „Вътрешни и
международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа
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в електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение
по безопасност на труда.
Пламена Петрова Попова – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и научна степен „доктор“ по
научната специалност 05.05.13 „Изобретателско,
авторско и патентно право“, съдебни експертизи
по интелектуална собственост (авторски и сродни
права, търговски марки, географски означения,
промишлени дизайни).
Росица Станкова Казакова – образование –
висше, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед, удостоверение
от Фондация „Областен ромски съюз“ – Бургас,
за предоставяне на безвъзмезден труд в полза
на целеви групи на фондацията, удостоверение
от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учителлогопед, притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца
и юноши със специални образователни потребности, изграждане на нови житейски стратегии,
фирмено консултиране, психология на медиите,
когнитивно-поведенческа терапия, психология на
личността, индивидуално консултиране, емоции
и мотивация, психология на групата, социална
психология, политическа психология, превантивна
психология.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Христо Георгиев Бургазлиев – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
професионална квалификация – магистър по
икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
Христо Тодоров Брадев – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, длъжност – началник-отдел
„Митнически операции“, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури,
международен транспорт, спедиция, Интрастат.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към
Окръжния съд – Бургас, за 2020 г.
Преводачи – английски език
Борис Пламенов Георгиев – образование –
средно, специалност – математика и немски език,
сертификат английски език – ниво В2 и С1.
Евелина Желева Шарапанова – образование – висше, специалност – политология, спе-
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циалност – меж дународни отношения, втора
специалност – немско странознание, сертификат
английски език – В и С.
Ивайло Любомиров Найденов – образование –
висше, специалност – право, средно образование – гимназия с преподаване на английски език,
сертификат английски език – С1.
Лилия Емилова Димитрова – образование –
висше, специалност – начална училищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – педагог, начален учител и начален
у чител по чуж д език, образование – средно,
профил – български език и литература с интензивно изучаване на английски език, диплома за
висше образование от Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски – начална училищна педагогика и чужд език.
Марина Тихомирова Арнаудова – образование – висше, магистър, специалност – английска
филология, професионална квалификация – преводач с английски език, диплома от СУ „Св.
К лимент Охридски“ – английска филология,
сертификат английски език – ниво С1.
Невена Иванова Младжова – образование –
висше, специалност – политология, удостоверение
за ниво С2 – английски език.
Петър Лазаров Лазаров – образование – средно, сертификат английски език – ниво С1.
Преводачи – немски език
Милена Момчилова Ковачева – образование – висше, специалност – българска филология,
втора специалност – немски език, квалификация – специалист по български език и литература и
преподавател в средните училища, диплома от СУ
„Св. Климент Охридски“ – българска филология.
Преводачи – руски език
Ирина Симеонова Радева – образование – средно, специалност – преводач – кореспондент с
руски език, сертификат руски език – ниво С1.
Наталия Дмитгриевна Недялкова – образование – висше, специалност – славянска филология,
квалификация – специалист по полски език и
литература и преподавател по български език и
литература в средните училища, член на Съюза
на преводачите в България, секция „Теория, история и критика на превода“, сертификат руски
език – ниво С2.
Сълза Христова Иванова (Курдова) – образование – висше, специалност – руска филология,
професионална квалификация – специалист по
руски език и литература и преподавател в средните училища, диплома от СУ „Св. Климент
Охридски“ – руска филология.
Елмира Анатолиевна Димитрова – образование – висше, специалност – руска филология,
квалификация – специалист по руски език и
втора специалност български език и литература,
диплома от ВПИ – Шумен – руска филология.
Преводачи – полски език
Десислава Янушова Желязкова – образование – висше, специалност – българска филология, допълнителна квалификация – полски език,
сертификат полски език – ниво С1.
Боряна Димитрова Черкезова – образование – висше, специалност – славянска филология, специализация – полски език и литература
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и български език и литература, професионална
квалификация – филолог, диплома от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – славянска филология.
Преводачи – гръцки език
Антония Ангелова Карагяни – образование –
висше, специалност – начална училищна педагогика, сертификат гръцки език – ниво С2.
Георги Панайотов Геров – преводач гръцки
език, протокол от Изпитна комисия на СУ „Св.
Климент Охридски“ за степен на владеене на
новогръцки език.
Преводачи – арабски език
Мария Иванова Мустафа – образование – полувисше, специалност – зъботехника, сертификат
арабски език – ниво С1.
Преводачи – иврит
Женя Радославова Шамис – свидетелство за
иврит ниво „А“, ниво „Б“, ниво „Д“, протокол от
Изпитна комисия на СУ „Св. Климент Охридски“
за степен на владеене на иврит.
Преводачи – турски език
Гергана Димитрова Мутафчиева – образование – висше, специалност – тюркология, квалификация – тюрколог, следдипломна професионална
квалификация – счетоводство, финанси и контрол,
сертификат турски език – ниво С2, диплома от
СУ „Св. Климент Охридски“ – тюркология.
Руси Нейков Русев – образование – висше,
специалност – турска филология, квалификация – специалист по турски език и литература
и преподавател в средните училища, диплома от
СУ „Св. Климент Охридски“ – турска филология.
Ем и не Х аса н И л яз – обра зова н ие – вис
ше, специалност – право, сертификат турски
език – ниво С1.
Преводачи – сръбски, хърватски, словенски език
Илка Иванова Енчева – образование – висше,
магист ър, специа лност – славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, професионална
квалификация – филолог, учител по български
език и литература, диплома от СУ „Св. Климент
Охридски“ – славянска филология – сръбски,
хърватски език и сръбска, хърватска и словенска
литература, потвърждение от МВР – Дирекция
„Консулски отношения“, за включване в Списък
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.
2685
65. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Вътрешни незаразни
болести, патология и фармакология“ в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност
„Патология на животните“, по дисциплината
„Патология (Специална патологична анатомия)“
със срок за подаване на документите 2 месеца
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от обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: VM-P-0320-35. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“,
централна сграда на Лесотехническия университет – София, бул. Климент Охридски № 10, тел.
02/91 907, вътр. 445.
2708
66. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент към катедра „Производство на мебели“
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство, научна специалност „Ергономия
и промишлен дизайн“, по дисциплината „Проектиране на жилищен интериор и обзавеждане“
със срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Код
на процедурата: W WI-AsP-0320-39. Документи
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет – София, бул. Климент Охридски
№ 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
2709
67. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент към катедра „Агрономство“ в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, по дисциплината „Овощарство“ със
срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: AGR-AsP-0320-37. Документи по
конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет – София, бул. Климент Охридски
№ 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
2710
68. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
към катедра „Агрономство“ в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчуко
производство“, по дисциплината „Зеленчукопроизводство“ със срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Код на процедурата: AsP-0320-38. Документи по
конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет – София, бул. Климент Охридски
№ 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
2711
23. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на ПИ
с идентификатор № 03504.238.24 и № 03504.238.25
по КККР, землище на гр. Белица, одобрени със
Заповед № РД-18.53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди „За жилищно
строителство“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред-
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ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Белица, с адрес: Белица 2780,
ул. Георги Андрейчин № 15.
2725
24. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Краище, одобрен
с Решение № 114, протокол № 9 от 26.09.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Белица, с цел намаляване
на габаритите от 8 м на 5 м, съответно 0,75 м
тротоар от двете страни и по 1,75 м платно, или
общо 3,50 м. 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 – Белица, с адрес: Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
2726
4. – Областният управител на област Благоев
град на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е издадено Разрешение
за строеж № РС-054 от 16.03.2020 г. за строителство
на обект: „Проучване, анализ, проектиране, СМР
на съществуваща инфраструктура – изпълнение
на ремонтни работи на определени участъци
от пътната инфраструктура в защитената зона
BG0000209 „Пирин“ и авторски надзор“. Съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Административния съд – Благоевград, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област с
административен център Благоевград.
2719
11. – Община Кочериново на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
Решение № 19 от протокол № 2 от 7.02.2020 г. на
ОбС – гр. Кочериново, е одобрен ПУП – ПЗ за
промяна предназначението на поземлен имот с
идентификатор № 39116.84.69, м. Дъбо, по КК и
КР на гр. Кочериново от „Нива“ за „Жилищно
строителство“, внесен в Община Кочериново със
заявление с вх. № АГ-02-17 от 18.09.2019 г. от Росен Руменов Ганчев. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Кочериново до Административния съд – Кочериново.
2712
74. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа
на „А1 България“ – ЕАД, за захранване на нови
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абонати в местност Капсида, община Куклен“.
В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Куклен. Проектът е изложен
в стая № 109, ет. 1, в сградата на общинската
администрация – Куклен.
2721
75. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
обект „Уличен водопровод в общински път с и.д.
40467.116.77 за имот 40467.16.43 по КВС на гр.
Куклен, община Куклен“. Проектът е изложен в
стая № 108, ет. 1, в сградата на общинската администрация. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до общинската администрация – Куклен.
2722
117. – Община гр. Стамболийск и, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за прекарване на нова кабелна
линия 20 kV за обект: „Изграждане и оборудване
на нова ферма за овце“, в УПИ 157001 – ферма за
овце, в землищата на гр. Стамболийски, община
Стамболийски, област Пловдив (ПИ 51980.157.1
по кадастралната карта). Заинтересуваните лица
могат да се запознаят със съдържанието на
проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски
и при несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2723

СЪДИЛИЩА
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е образувано административно
дело № 316/2020 г. по описа на Административния
съд – София област, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 17.06.2020 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е разпоредбата
на чл. 49, ал. 6 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Костенец,
постоянните комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, приет с Решение № 18
по протокол № 3 от 1.03.2019 г. на Общинския
съвет – Костенец.
2713
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