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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател
и членове на Комисията за енергийно и
водно регулиране, извън избраните членове
съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.),
п редс т а вя не, п у бл и ч но оповес т я ва не на
документите и изслушване в Комисията по
енергетика, както и процедурата за избор
от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 2 и 5 от Закона
за енергетиката и чл. 93, ал. 7 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и
членове на Комисията за енергийно и водно рег улиране, извън избраните членове
съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.),
п р едс т а вя не, п у бл и ч но опове с т я ва не на
документите и изслушване в Комисията по
енергетика, както и процедурата за избор
от Народното събрание:
I. Предлагане на председател и членове на
Комисията за енергийно и водно регулиране
и представяне на документите им.
1. Предложения за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране,
двама членове със стаж в областта на енер-

гетиката, един член със стаж в областта на
водоснабдяването и канализацията и един
член – икономист, се правят от народни
представители или от парламентарни групи.
Предложенията се внасят в писмена форма до
Комисията по енергетика чрез председателя
на Народното събрание в 14-дневен срок от
приемането на тези правила.
2. В п ред ложени я та за п редседател и
членове на Комисията за енергийно и водно
регулиране се съдържат писмени мотиви, с
които се аргументира добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към
предложението се прилагат:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 12, ал. 1 от Закона
за енергетиката, че кандидатът е дееспособен български гражданин – приложение № 2
към решението;
в) писмено съгласие на кан ди дата по
чл. 27, а л. 2 от Закона за дост ъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сиг у рност и разузнават елни т е
служби на Българската народна армия по
образец – приложение № 3 към решението;
г) подробна автобиография;
д) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
е) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за:
аа) председател, отговаря на изискването
за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2,
буква „д“ във връзка с § 1, т. 59 или 59а от
Закона за енергетиката;
бб) член със стаж в областта на енергетиката, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във
връзка с § 1, т. 59 от Закона за енергетиката;
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вв) член със стаж в областта на водоснабд яването и кана лизаци я та, от говаря
на изискването за професионален стаж по
чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ във връзка с § 1,
т. 59а от Закона за енергетиката;
гг) член – икономист, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1,
т. 2, буква „г“ от Закона за енергетиката.
3. Обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 3
от Закона за енергетиката се установяват
служебно от администрацията на Народното
събрание.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с приложените
към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но
не по-късно от 5 дни преди изслушването.
2. Публик у ването на предложени ята и
документите се извършва при спазване на
Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по енергетика становища за предложените кандидати, включващи
и въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведом яване
могат да изпращат в Комисията по енергетика въпроси към кандидатите, които да
им бъдат поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: София, пл. К няз А лександър I № 1, Комисия по енергетика, или по
електронен път на e-mail: komisia_energetika@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване на Закона за защита
на личните данни и на Закона за защита на
класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
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български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по енергетика.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по енергетика проверява
представените документи и дали кандидатът
отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен.
2. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на
Комисията по енергетика, което се излъчва
в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбу чен ред
на собствените имена на кандидатите – до
две мин у т и на кан ди дат. Представянет о
включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация
и обществената подкрепа за кандидата.
4. Лично представяне на кандидатите и
на тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
като регулаторен орган с оглед длъжността,
за която са предложени – до 10 минути на
кандидат.
5. Комиси ята по енергетика провеж да
разисквания по направените предложения.
Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за
председател и към кандидатите за членове
по азбу чен ред на собствените имена на
кандидатите – до две мину ти на народен
представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички
народни представители той отговаря – до
10 минути.
6. Председателят на Комисията по енергетика в резюме представя становищата и
задава въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до
5 минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
9. От изсл у шването се изготвя пълен
стенографски протокол, който се публикува
на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
10. Комиси ята изготвя по смисъла на
чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
док лад от изслушването на кандидатите,
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към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по
азбучен ред на собствените им имена, и го
внася в Народното събрание. Към доклада
се прилага проект на решение за избор на
всеки кандидат за съответната длъжност в
Комисията за енергийно и водно регулиране.
11. Отказът на кандидат от у частие в
изслушването или неговото от тегляне от
вносителя не спира процедурата по отношение на другите кандидати за съответната
длъжност.
V. Избор на председател и членове на
Комисията за енергийно и водно регулиране
от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват
предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по енергетика.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Народното събрание избира поотделно
председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране, двама членове със стаж
в областта на енергетиката, един член със
стаж в областта на водоснабдяването и канализацията и един член – икономист.
6. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за една длъжност, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители,
избран е кандидат ът, полу чил най-много
гласове „за“.
8. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите
гласове, се провеж да повторно гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове „за“.
9. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите за съответната длъжност не
полу чи необходимите гласове, Народното
събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор.
10. Когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на
кандидатурата му от Народното събрание
и той е единствен кандидат за длъжността,
Народното събрание п риема решение за
откриване на нова процедура за избор за
тази длъжност.
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11. А ко н я м а к а н д и д ат з а н я ко я о т
длъжностите, Народното събрание приема
решение за откриване на нова процедура за
избор за тази длъжност.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният председател и 4 членове в Комисията за енергийно
и вод но рег ул и ра не пода ват дек лара ц и я
за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от
Закона за енергетиката по образец съгласно
приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят
и 4 членове в Комисията за енергийно и водно
регулиране подават декларация по чл. 35,
а л. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество по образец съгласно
приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 юни 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността и личните ми данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на
избора.
.........................................................................
.........................................................................
Декларатор: .......................
Приложение № 2
към Решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
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ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм дееспособен български граж данин.
Декларатор: .......................
Приложение № 3
към Решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Декларатор: .......................
Приложение № 4
към Решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с
чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията за несъвместимост по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за
енергетиката.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………….
Декларатор: ………………
Приложение № 5
към Решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата ...............................
........................................................................ ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
в качеството ми на председател/член на
Комисията за енергийно и водно регулиране
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ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/………… г. е настъпила
промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35,
а л. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, като е отпаднало/
възникнало следното обстоятелство:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………….
Декларатор: ………………
4674

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 116
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Мирчо Георгиев Иванов от
длъжност та извънреден и пълномощен посланик на Република България в Монголия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 юни 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4584

УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам Емилия Йорданова Стефанова-Велева от длъжност та извънреден
и п ъ л но мощ ен по с л а н и к н а Реп у б л и к а
България в А встралийския съюз и в Нова
Зеландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 юни 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4585
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 16 807 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
за ра зп ла ща не на извършен и т е ра зход и
по предоставените дейности и услу ги на
правоимащите лица по чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4613

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
на студентите в редовна форма на обучение
във висшите училища по бюджета на Ми-
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нистерството на образованието и науката за
2020 г. в размер 432 183 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Предназначените средства за
трансфери към държавните висши училища
са в размер 389 517 лв. и са разпределени
съгласно приложение № 1.
(2) Със сумата 42 666 лв., разпределена
съгласно приложение № 2, да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г. по
„Политика в областта на равен достъп до
качествено висше образование и развитие
на научния потенциал“, бюджетна програма
„Студентско подпомагане“.
(3) Със сумата 42 666 лв. се увеличават
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(4) По бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. по „Политика
в областта на равен достъп до качествено
висше образование и развитие на научния
потенциал“, бюджетна програма „Студентско
подпомагане“, се създава администриран
разходен параграф „Средства за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма
на обучение в частните висши училища“ в
размер на сумата по чл. 3, ал. 2.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност на
деца и учащи в институции в системата на
предучилищното и училищното образование
и във висшите училища, които се осигуряват
от държавния бюджет и от бюджетите на
общините (ДВ, бр. 26 от 2020 г.) и чл. 74,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от
датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Трансфери за държавните висши училища
№
по
ред

Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

1.

Аграрен университет – Пловдив

5 301

2.

Академия за музикално, танцово
и изобразително изкуство „Проф.
Асен Диамандиев“ – Пловдив

1 833

3.

Великотърновски университет „Св.
св. Кирил и Методий“

14 247

4.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

843

5.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

1 341

6.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

3 387

7.

Икономически университет –
Варна

17 295

8.

Лесотехнически университет –
София

6 138

9.

Медицински университет – Плевен

7 848
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Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

22. Технически университет – Варна

8 388

23. Технически университет –
Габрово

5 025

24. Технически университет – София

29 664

25. Тракийски университет – Стара
Загора

11 451

26. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

5 685

27. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

8 268

28. Университет за национално и световно стопанство – София

41 037

29. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

3 483

30. Университет по хранителни технологии – Пловдив

6 645

31. Химикотехнологичен и металургичен университет – София

2 601

32. Шуменски университет „Eп. Константин Преславски“

11 577

33. Югозападен университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград

17 250

ОБЩО:

389 517

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
Трансфери за частните висши училища

10. Медицински университет –
Пловдив

15 858

11. Медицински университет –
София

26 517

№
по
ред

Частно висше училище

12. Медицински университет „Проф.
д-р П. Стоянов“ – Варна

15 720

1.

Американски университет – Благоевград

3 054

13. Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски“ – София

2 547

2.

Бургаски свободен университет

1 665

14. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов“ – София

2 034

15. Национална музикална академия
„Панчо Владигеров“ – София

1 860

5.

16. Национална спортна академия
„Васил Левски“ – София

7 632

6.

17. Национална художествена академия – София

2 856

18. Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“

34 776

19. Русенски университет „Ангел
Кънчев“

13 449

20. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

50 679

21. Стопанска академия „Димитър
Ценов“ – Свищов

6 282

3.
4.

7.
8.
9.

Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“
Висше училище по застраховане
и финанси – София
Висше училище по мениджмънт –
Варна
Висше училище по сигурност и
икономика – Пловдив
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив
Колеж по мениджмънт, търговия
и маркетинг – София
Колеж по туризъм – Благоевград

Нов български университет – Со10.
фия
Театрален колеж „Любен Гройс“ –
11. София
ОБЩО:
4614

Сума
(в лв.)

3 726
1 317
1 434
2 136
186
726
228
28 068
126
42 666
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2020 г. в размер до 4 900 000 лв.
за официална помощ за развитие за участие
на Република България в инициативата на
Международния валутен фонд за набиране
на средства за Доверителния фонд на Международния валутен фонд за предотвратяване
и ограничаване на щетите от бедствия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Международно
сътрудничество за развитие и хуманитарни
въпроси“, по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2020 г. на базата на
фактически извършени разходи до размера
по чл. 1, ал. 1 и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 3 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4615
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи за
данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2020 г. в общ размер до 20 000 000 лв.
за финансиране на разходи за данък върху
добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
(2) Разходите по а л. 1 да се осиг у рят
за сметка на предвидените по централния
бюджет средства за данък върху добавената стойност на общините по Програма за
развитие на селските райони и Оперативна
програма „Рибарство“ за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2020 г. по „Политика на
Министерството на земеделието, храните и
горите в областта на земеделието и селските
райони“, бюджетна програма „Развитие на
селските райони“.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 84 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4616
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за допълнение в Наредбата за работното
време, почивките и отпуските
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с
Постановление № 72 на Министерския съвет
от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп.,
бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г.,
бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение
№ 9353 на Върховния административен съд от
2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от
2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г.,
бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от
2011 г., бр. 19 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 63
от 2015 г., бр. 41 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г.; Решение № 10233 на Върховния административен
съд от 2019 г. – бр. 18 от 2020 г.), в чл. 42 се
създава ал. 4:
„(4) Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224,
ал. 1 от КТ се определя пропорционално на
времето, което се признава за трудов стаж в
предприятието към деня на прекратяването на
трудовото правоотношение.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4617

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“, приета с Постановление № 318
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 96 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.),
в чл. 7 се създава изречение второ: „В дипломата се посочва името на професионалното
направление, в което е осъществено обучението съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2002 г., и че проведеното обучение отговаря на изискванията на тази
наредба за обучение по специалност, водеща
до упражняване на регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“ в
съответната част на инвестиционния проект.“

ВЕСТНИК
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§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с Постановление № 318 на
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 96
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.), в чл. 7
се създава изречение второ: „В дипломата се
посочва името на професионалното направление, в което е осъществено обучението съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2002 г., и че проведеното обучение
отговаря на изискванията на тази наредба за
обучение по специалност, водеща до упражняване на регулираната професия „Инженер в
инвестиционното проектиране“ в съответната
част на инвестиционния проект.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4618

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
в размер 1 620 000 лв. за Българската православна църква – Българска патриаршия,
за изграждане на локално пречиствателно
съоръжение за отпадни води за нуждите на
Рилската света обител.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 г. в размер
15 000 000 лв. по бюджета на Столичната
община: за доставка, реновиране и модернизация на метровлакове; за проектиране,
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
на автоматични преградни врати с вертикално
отваряне на голям отвор за метростанциите
от I и II метродиаметър.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.

С Т Р.
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Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши произтичащите от чл. 1 промени по бюджета на Министерския съвет за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по
централния бюджет за 2020 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и във връзка с чл. 28,
ал. 5 от Закона за вероизповеданията.
§ 2. В Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2020 г.; изм. и
доп., бр. 20 и 39 от 2020 г.) се създава чл. 65:
„Чл. 65. (1) Безлихвените заеми по § 38 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.) се отпускат
от министъра на финансите по бюджетите на
общините за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2020 г.
(2) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.“
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кмета на Столичната община.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4619

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни, общински и частни
училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
(ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 227 870 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските
и частните училища и на ученици от дър-
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жавните спортни у чилища, финансирани
от Министерството на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 183 860 лв.,
разпределени съгласно приложение № 1 и
приложение № 2;
2. по бюд жета на Министерството на
младежта и спорта – 44 010 лв., разпределени
съгласно приложение № 3.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата 6885 лв. да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по
ред

Община

Област

Доизплащане на стипендии, отпуснати през 2019 г.
Брой стипендии

Сума (в лв.)

1.

Банско

Благоевград

1

405

2.

Благоевград

Благоевград

2

1 755

3.

Разлог

Благоевград

2

1 350

4.

Сандански

Благоевград

2

1 755

5.

Бургас

Бургас

2

1 755

6.

Варна

Bарна

11

9 450

7.

Девня

Bарна

1

675

8.

Велико Търново

Bелико Tърново

2

1 620

9.

Видин

Bидин

3

2 835

10.

Враца

Bраца

4

1 755

11.

Козлодуй

Bраца

3

675

12.

Габрово

Габрово

3

2 430

13.

Балчик

Добрич

2

1 620

14.

Добрич

Добрич

4

2 700

15.

Кърджали

Kърджали

1

945

16.

Дупница

Kюстендил

12

9 990

17.

Кюстендил

Kюстендил

4

2 160

18.

Сапарева баня

Kюстендил

3

810

19.

Ловеч

Ловеч

1

270

20.

Тетевен

Ловеч

1

945

21.

Троян

Ловеч

9

3 645

22.

Пазарджик

Пазарджик

3

2 565

23.

Перник

Перник

2

1 350

24.

Червен бряг

Плевен

2

1 485

25.

Пловдив

Пловдив

11

8 370

26.

Разград

Pазград

1

675

27.

Две могили

Pусе

1

810

28.

Русе

Pусе

3

2 565

29.

Силистра

Cилистра

1

810

30.

Нова Загора

Cливен

3

1 890

31.

Сливен

Cливен

15

9 990

32.

Столична община

София-град

63

39 555

33.

Ботевград

Софийска област

1

945

34.

Самоков

Софийска област

1

270

35.

Казанлък

Cтара Загора

3

1 755

36.

Стара Загора

Cтара Загора

5

2 835

37.

Търговище

Tърговище

1

270

38.

Свиленград

Xасково

2

1 755

39.

Хасково

Xасково

3

2 025

40.

Шумен

Шумен

3

1 620

41.

Ямбол

Ямбол
Общо:

2
199

1 350
132 435
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Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по
ред

Община

Област

ІV тримесечие 2019 г.
Брой стипендии

Сума (в лв.)

1.

Бургас

Бургас

1

1 620

2.

Троян

Ловеч

2

2 835

3.

Перник

Перник

2

3 240

4.

Пловдив

Пловдив

1

1 620

5.

Сливен

Cливен

4

6 480

6.

Столична община

София-град

9

11 745

7.

Сливница

Софийска област

1

1 620

8.

Казанлък

Cтара Загора

2

2 825

9.

Стара Загора

Cтара Загора

3

4 320

25

36 305

Общо:
№ по
ред

Община

Област

І тримесечие 2020 г.
Брой стипендии

Сума (в лв.)

1.

Варна

Bарна

1

675

2.

Дупница

Kюстендил

1

1 350

3.

Сапарева баня

Kюстендил

2

2 700

4.

Троян

Ловеч

3

3 780

5.

Пазарджик

Пазарджик

1

1 350

6.

Сливен

Cливен

1

1 350

7.

Ихтиман

Софийска област

1

1 350

8.

Стара Загора

Cтара Загора

1

1 350

9.

Ямбол

Ямбол

1

1 215

12

15 120

Общо:

Приложение № 3
към чл. 1, ал. 2, т. 2
№
по
ред

Спортно училище

Доизплащане на сти- ІV тримесечие
І тримесечие
пендии от 2019 г., брой на 2019 г., брой на 2020 г., брой
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо брой
стипендии
(в лв.)

1.

„Ген. Вл. Стойчев“ –
гр. София

18 стипендии –
9 315 лв.

1 стипендия –
1620 лв.

3 стипендии –
3 510 лв.

22 стипендии –
14 445 лв.

2.

„Георги Бенковски“ –
гр. Варна

11 стипендии –
9 045 лв.

0

0

11 стипендии –
9 045 лв.

3.

„Васил Левски“ –
гр. Пловдив

17 стипендии –
12 285 лв.

0

0

17 стипендии –
12 285 лв.

4.

„М-р Ат. Узунов“ –
гр. Русе

3 стипендии –
1 890 лв.

0

0

3 стипендии –
1 890 лв.

5.

„Юрий Гагарин“ –
гр. Бургас

5 стипендии –
3 510 лв.

0

0

5 стипендии –
3 510 лв.

6.

„Георги Бенковски“ –
гр. Плевен

3 стипендии –
1 890 лв.

1 стипендия – 945 лв.

0

4 стипендии –
2 835 лв.

57 стипендии –
37 935 лв.

2 стипендии –
2 565 лв.

3 стипендии –
3 510 лв.

62 стипендии –
44 010 лв.

Общо:
4620
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г.
във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 140 000 000 лв.
за увеличаване капитала на „Българска банка
за развитие“ – А Д, гр. София.
Чл. 2. Министърът на икономиката да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на икономиката за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 1 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4621

РЕШЕНИЕ № 406
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Бутамята“, община Царево, 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 № 164 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Бутамята“, намиращ се в община Царево,
област Бургас (ДВ, бр. 21 от 2020 г.), проведена на 19 и 27 май 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-67 на министър-председателя на Република България от 29 април 2020 г., доклад
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за резултатите от проведената процедура на
председателя на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морск и пла ж „Бу там ята“, община
Царево, област Бургас, и за концесионер на
морския плаж – „Ди ен трейд“ – ЕООД, с
ЕИК: 204243891.
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 „Ди ен
трейд“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на
2,3 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер
до 5,50 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка от 20 на сто и цена за един
шезлонг в размер до 5,50 лв. с ДДС при ставка
от 20 на сто, без да се увеличават за срока
на концесията.
2.3. Предложение за инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския
плаж и прилежащата акватория, за срока на
концесията в размер 385 756,80 лв. с ДДС за
целия срок на концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Ди
ен трейд“ – 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 № 164 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
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от „Ди ен трейд“ – 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
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4631

РЕШЕНИЕ № 407
ОТ 18 ЮНИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Буните“, община Варна, област Варна
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 № 197 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Буните“, община Варна, област Варна (ДВ,
бр. 29 от 2020 г.), проведена на 27 май 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-68 на министър-председателя на Република България от 29 април
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 за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обек т – изк л юч и т ел на д ърж а вна соб ственост – морски плаж „Буните“, община
Варна, област Варна, и за концесионер на
морския плаж – „Холдинг Варна“ – А Д, с
ЕИК: 103249584.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
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2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаг ра ж дение за всяка ка лендарна година, определен съгласно Методиката за
определяне на минималния размер на концесионното възнаг ра ж дение за морск ите
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 „Холдинг Варна“ – АД, размер
на отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното възнаграждение
(роялти), равен на 2,30 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър – в размер
до 15 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС), и цена за един шезлонг – в размер до
15 лв. с ДДС, при ставка 20 на сто, без да се
увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани
с целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж, за срока на концесията
в размер 21 828 лв. с ДДС за целия срок на
концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Холдинг Варна“ – АД, 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 № 197 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Холдинг Варна“ – АД, 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
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4632
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Комисията
за признаване на развъдни организации,
одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение
за извършване на развъдна дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Комисията за
признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване
или отказ от издаване на разрешение за
извършване на развъдна дейност, наричана
по-долу „Комисията“.
Чл. 2. Комисията се сформира след подадено от организация заявление по чл. 29,
ал. 1 от Закона за животновъдството (ЗЖ),
като за всяко заявление се определя нейният
състав.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ И СТРУКТУРА
Чл. 3. Съставът на Комисията се определя
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите по предложение на директора на специализираното звено съгласно
Устройствения правилник на Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Чл. 4. (1) Комисията се състои от председател, заместник-председател, секретар и
членове.
(2) Комисията се представлява от председател, който е директорът на звеното по
ч л. 3. Председат ел я т сви к ва и р ъковод и
заседанията на Комисията.
(3) Заместник-председател на Комисията
е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в
животновъдството (ИАСРЖ), който изпълнява функциите на председателя в негово
отсъствие.
(4) Секретар на Комисията е експерт от
специализираното звено в министерството,
който организира ц ялостната дейност на
Комисията.
Чл. 5. Комисията се състои от 7 до 15
членове, които са:
1. представители от специализираното
звено в министерството;
2. юрисконсулт от МЗХГ;
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3. главният директор на специализираното
звено към ИАСРЖ и експертът за съответния вид животни в специализираното звено
към ИАСРЖ;
4. научни работници от Селскостопанската
академия (ССА) и висши училища, свързани с
животновъдството, хабилитирани за дадения
вид животни, както и други специалисти,
експерти в област та на развъж дането на
съответния вид животни.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Признаване на развъдни организации
Чл. 6. (1) С регистриране на заявлението по чл. 29, ал. 1 от ЗЖ в МЗХГ започва
производството по признаване или отказ от
признаване на организацията за развъдна и
издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.
(2) Не по-късно от 10 работни дни от постъпване на заявлението в специализираното
звено в министерството се изпращат писма
за определяне на лицата по чл. 5 за участие
в Комисията.
(3) В сл у чаите, при които док у ментацията по чл. 29, ал. 1 от ЗЖ е непълна, се
изпраща уведомително писмо до заявителя
за отстраняване на посочените непълноти,
като се предоставя срок от 10 работни дни.
(4) В случаите, в които не се отстранят
непълнотите в срока по ал. 3, производството
по ал. 1 се прекратява по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 7. (1) В 20-дневен срок от издаване
на заповедта по чл. 3 И АСРЖ извършва
проверка на място относно декларираните
обстоятелства съгласно чл. 29а, ал. 3 от ЗЖ
и представя доклад с резултатите от нея на
Комисията.
(2) За извършване на проверката по ал. 1
се издава заповед от изпълнителния директор
на ИАСРЖ.
(3) В случаите, в които са налице основания за постановяване на отказ по чл. 29б,
ал. 2 от ЗЖ, заявителят се уведомява писмено за мотивите и се предоставя 7-дневен
срок, в който може обосновано да поиска
преразглеждане на случая.
(4) В случай на преразглеждане и потвърждаване на мотивите за отказ или след
изтичане на срока по ал. 3 Комисията представя доклад на министъра на земеделието,
храните и горите с предложение за отказ от
признаване на организацията за развъдна и
проект на заповед.
(5) При постановен отказ писмено се уведомява заявителят и Европейската комисия.
(6) В случаите, в които не са налице основания за отказ по чл. 29б, ал. 2 от ЗЖ,
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Комисията представя доклад на министъра
на земеделието, храните и горите с предложение за признаване на организацията за
развъдна и проект на заповед.
(7) Заповедта за признаване или отказ
се изпраща на заявителя в 3-дневен срок от
нейното издаване.
(8) Заповедта за признаването на организацията се вписва в публичния списък по
чл. 31, ал. 1 от ЗЖ.
Чл. 8. На организация, която е призната
за развъдна и има издадено разрешение за
извършване на развъдна дейност с дадена
порода, при подновяване на разрешението
се одобрява само развъдната є програма по
реда на чл. 30г, ал. 2 и 3 от ЗЖ.
Раздел II
Одобряване на развъдни програми
Чл. 9. (1) След признаване на организацията за развъдна започва производството
по одобряване или отказ от одобряване на
развъдната програма и издаване или отказ
от издаване на разрешение за извършване
на развъдна дейност.
(2) Комисията може да върне развъдната
програма при установени неточности и непълноти, като определя срок не по-кратък
от 10 работни дни за тяхното отстраняване.
(3) Заявителят изпраща окончателно коригираната развъдна програма до председателя на Комисията, която се регистрира в
деловодството на министерството.
(4) В случаите, в които не се представи
коригирана развъдна програма в определения срок по ал. 2, производството по ал. 1
се прекратява по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 10. (1) В случаите, в които са налице
основания за отказ по чл. 30б, ал. 2 от ЗЖ
и при спазване на изискванията на чл. 30б,
ал. 3 от ЗЖ, Комисията представя доклад на
министъра на земеделието, храните и горите
с предложение за отказ от одобряване на
развъдната програма и проект на заповед.
(2) В случаите, в които не са налице основания за отказ по чл. 30б, ал. 2 от ЗЖ,
Комисията представя доклад на министъра на
земеделието, храните и горите с предложение
за одобряване на развъдната програма, проект
на заповед и разрешение за извършване на
развъдна дейност.
(3) Заповедта за одобряване или отказ се
изпраща на заявителя в 3-дневен срок от
нейното издаване.
(4) Разрешението за извършване на развъдна дейност се изготвя по образец съгласно
приложение № 1, съдържа уникален пореден
номер, дата на издаване и се вписва в публичния списък по чл. 31, ал. 1 от ЗЖ.
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Чл. 11. (1) При постановен отказ от одобряване на развъдната програма по чл. 30б,
ал. 2 от ЗЖ заявителят може да представи
развъдна програма за същата порода в 6-месечен срок от издаването на заповедта.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията разглежда развъдната програма по реда на чл. 9 и 10.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 и
в случай, че не е депозирана коригирана
програма или същата не бъде одобрена, развъдната организация се заличава от списъка
по чл. 31, ал. 1 от ЗЖ.
Чл. 12. (1) За извършване на развъдна
дейност от страна на ИАСРЖ съгласно чл. 38
от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане
в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни
продукти от тях, за изменение на Регламент
(ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и
90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането
на животни (ОВ, L, 171 от 29 юни 2016 г.)
(Регламент (ЕС) 2016/1012), с породи животни, за които няма развъдни организации,
изпълнителният директор представя проект
на заповед и доклад с мотиви до министъра
на земеделието, храните и горите, към които
прилага:
1. проект на развъдна програма по чл. 38,
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012;
2. списък с брой на разплодните животни
и местонахождение на стадата, включени
в развъдната програма, показващ работа с
достатъчна по обем популация и с достатъчен брой животновъди за осъществяване
на развъдната програма за усъвършенстване
или за запазване на породата;
3. положително становище за развъдната
програма от специалист от системата на
ССА по чл. 5, т. 4.
(2) В регистъра по чл. 31, ал. 1 от ЗЖ
се вписва номерът на заповедта, с която се
възлага извършването на развъдната дейност,
и породите, с които се извършва.
Раздел III
Организация на дейността
Чл. 13. (1) Комисията осъществява своята
дейност на присъствени и неприсъствени
заседания.
(2) Присъствените заседания на Комисията
се свикват по решение на председателя и се
провеждат в сградата на МЗХГ.
(3) Заседани ята по а л. 2 се считат за
редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от всички членове. При липса
на кворум се насрочва ново заседание.
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(4) При невъзможност да присъстват на
заседание членовете на Комисията изпращат
своето писмено становище до секретаря найкъсно до 1 ден преди заседанието.
(5) Решенията се вземат чрез явно гласуване „за“, „против“ или „въздържал се“ с
мнозинство повече от половината от членовете и се отразяват в лист за гласуване.
(6) В случаите по ал. 4 становището се
счита за редовен глас.
(7) На заседанията се води протокол от
секретаря.
(8) Протоколът се подписва от председателя или от заместник-председателя, в случаите на негово отсъствие – и от секретаря,
като се регистрира в деловодната система
в срок до 5 дни.
Чл. 14. (1) Неприсъствените заседания се
провеждат по решение на председателя на
Комисията.
(2) За провеж дането на неприсъствено
заседание членовете на Комисията се уведомяват от секретаря по електронната поща за
внесените за разглеждане материали.
(3) Становищата и предложенията заедно
с мотивите се предоставят писмено по електронна поща до секретаря в срок, определен
от председателя.
(4) Решенията на неприсъствените заседания се вземат чрез гласуване по електронен
път „за“, „против“ или „въздържал се“ с мнозинство повече от половината от членовете
на Комисията.
Чл. 15. Председателят, заместник-председателят, секретарят и другите членове на
Комисията се задължават да осигурят поверителност и да не разгласяват информацията,
която им е станала известна във връзка с
осъществяваната от тях дейност, като на
първото присъствено заседание подписват
декларация съгласно приложение № 2.
Чл. 16. (1) За дейността на Комисията
в специализираното звено по чл. 3 се води
архив, който съдържа цялата документация
във връзка с процедурата по чл. 6, ал. 1.
(2) Арх и вът с е с ъх ра н я ва за с рок о т
10 години.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 29а, ал. 5 от Закона за животновъдството
и чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 2. Този правилник отменя Правилника
за организацията и дейността за издаване
или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните
организации (ДВ, бр. 24 от 2014 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 10, ал. 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ …………………….
Във връзка с постъпило в Министерството
на земеделието, храните и горите заявление с
входящ № …………… от ………………… г., на основание
чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството и
одобрен доклад № …………..…….. от председателя
на Комисията, определена със Заповед № РД
…………. от ………………. г. на министъра на земеделието, храните и горите,
Р А З Р Е Ш А В А М:
на ............................................................................ ,
да извършва развъдна дейност съгласно чл. 20
от Закона за животновъдството.
Разрешението се издава за срок 10 години.
1. Част от разрешението е развъдната програма на развъдната организация.
2. Развъдната програма е за осъществяване
на развъдна дейност с .........................................
..................................................................................
(изписва се видът животни и породата)

MИНИСТЪР: ………………..
Приложение № 2
към чл. 15
ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на
развъдни програми и за издаване или отказ
от издаване на разрешение за извършване на
развъдна дейност
Долуподписаният/ата ....................................
(име и фамилия)

в качеството си на председател/заместникпредседател/секретар/член на Комисията за
признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или
отказ от издаване на разрешение за извършване
на развъдна дейност, определена със Заповед
№ ……………………… г. на министъра на земеделието, храните и горите,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
се задължавам да осигуря поверителност и да не
разпространявам конфиденциална информация
и документи, станали ми известни във връзка
с участието ми в Комисията, определена със
Заповед № ……………………… г. на министъра на
земеделието, храните и горите.
Дата: ..... ..... 20.. г.
Декларатор: .……………
4539

(подпис)
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53,
69 и 74 от 2019 г. и бр. 4, 24 и 45 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 88, ал. 1 думите „в срок до
края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на
финансовата помощ“ се заменят с „през целия
едногодишен период считано от 1 януари
на годината след ка лен дарната година, в
която е предоставено плащане по мярката“.
§ 2. Създава се глава шеста с чл. 89 – 95:
„ Г л а в а

ш е с т а

МЯРК А „КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА
ВИНО“
Раздел I
Дейности
Ч л. 89. (1) Под по м а г а не т о по м я рк а
„Кризисно съхранение на вино“ обхваща
дейността по временното оттегляне от пазара и съхранението на вино в складове или
собствени помещения за съхранение в обекти
за производство на вино.
(2) Мярката се прилага за произведени в
страната вина, временно оттеглени от пазара и съхранени в складове или помещения
за съхранение в обекти за производство на
вино, поради липса на възможност за търговска реализация. Мярката не се прилага
по отношение на плодови вина.
Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 90. (1) За финансова помощ по мярка
„Кризисно съхранение на вино“ могат да
кандидатстват:
1. винарски предприятия;
2. организации на производители, асоциации на организации на производители и
междубраншови организации в сектор винено
грозде, признати съгласно Наредба № 12 от
2015 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на земеделски
продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации
и на групи производители.
(2) Кандидатите по а л. 1 или тех ните
членове трябва да са винопроизводители,
вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и да са
регистрирани по Търговския закон, Закона за
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кооперациите или Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
(3) Кандидатите по ал. 1 и техните членове трябва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължени я к ъм ДФЗ, освен ако е доп уснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията;
2. не са обявени в несъстоятелност или
не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата
или общината, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, и за които не са
предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. нямат изискуеми задължения по чл. 87,
ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Финансова помощ по мярка „Кризисно
съхранение на вино“ не могат да получат
кандидати по ал. 1, чиито представляващи
са осъдени с влязла в сила присъда, освен
а ко са реаби л и т и ра н и, за п рес т ъп лен ие
по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 192а,
чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс или са осъдени с влязла
в сила присъда, освен ако са реабилитирани,
за аналогично престъпление в друга държава
членка или трета страна.
(5) Не се предоставя финансова помощ,
в с л у ча й че к а н д и дат ът/ползват ел я т на
помощ та – представл яващи ят кан ди дата/
ползвателя на помощта едноличен търговец,
търговско дружество или юридическо лице и
член/ове на управителния им орган, както
и временно изпълняващ такава длъжност,
вк л юч и т е л но п р ок у рис т и л и т ърг ов с к и
пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол
по отношение на кандидата/ползвателя на
помощта, попадат в някоя от категориите,
оп ределени в ч л. 141 о т Регламен т (ЕС,
Евратом) 2018/1046 на Европейск и я парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
( Е С ) № 1 3 0 3/ 2 01 3 , ( Е С ) № 1 3 0 4/ 2 01 3 ,
(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012.
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(6) Финансова помощ не се предоставя на
кандидат/ползвател на помощта, за който се
установи наличие на изкуствено създадено
условие за получаване на помощта.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 91. (1) Размерът на финансовата помощ
е 0,04 лв. за един литър вино, складирано
за период от 1 месец, или еквивалентната/
преизчислената стойност на ден.
(2) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за складирана партида вино. Минималният период за складиране на виното
е 1 месец.
(3) Не се предоставя финансово подпомагане за складирана партида вино, изведена
от склад/помещение за съхранение, преди да
е изтекъл периодът на съхранение, посочен
в заявлението по чл. 92, ал. 2.
(4) Максималният размер на финансовата
помощ от Европейския фонд за гарантиране
на земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи за дейността
по чл. 89.
Раздел ІV
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ
Чл. 92. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ със заповед определя периода за прием
по мярката, бюджета по мярката и утвърждава
образците на документи за кандидатстване
по мярката.
(2) Заявление за предоставяне на финансова помощ на хартиен и електронен носител
по мярка „Кризисно съхранение на вино“
се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението
се прилагат:
1. заверен препис на изрично нотариално
заверено пълномощно или оригинал на изрично нотариално пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
2. копие на документ, доказващ собственост на склада/помещението за съхранение
или право на ползване на склада – нотариален акт, договор за наем и др.; договорът
за наем задължително съдържа клауза за
допускане на служители на ДФЗ в склада
п рез периода на с ъх ра нен ие на ви но т о,
както и периодите за съхранение на всяка
от партидите вино, която ще бъде заявена
по мярката;
3. документ в оригинал от банката, удостоверяващ, че кандидатът по чл. 90 е титуляр
на банковата сметка, вписана в заявлението за предоставяне на финансова помощ;
документът следва да съдържа IBAN, BIC,
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име на титуляря на банковата сметка, име
на банката;
4. удостоверение за актуално състояние в
оригинал или нотариално заверено копие – за
юридическите лица с нестопанска цел, които
не са вписани в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца
преди подаването на заявлението;
5. копия на записите в дневници № 3 и
6, отнасящи се за съхраняваната партида, и
копие на справка, заверена от счетоводител,
удостоверяваща наличните количества вино
в предприятието.
(3) В заявлението по ал. 2 за всяка съхранявана партида задължително се посочва:
1. датата, на която виното е внесено за
съхранение, и периодът на съхранение;
2. място на съхранението;
3. начин на съх ранение – бу т и ли рано,
опаковано или наливно;
4. описание на партидата:
а) за наливни вина – с данни от дневник
№ 3: категория, наименование, съхранявано количество от партидата; бяло/червено,
сорт, година, съд, в който се съхранява;
б) за бу т и л и ра н и/опа кова н и ви на – с
данни от дневник № 6: категория, търговско
наименование, брой и обем на бутилки/опаковки, номер на производствена партида с
дата на бутилиране, бяло/червено, сорт, година; бутилираното/опакованото вино, заявено
за съхранение по мярката, се съхранява в
затворени складове/затворени помещения.
(4) Не се допуска една партида да бъде
съхранявана в два различни склада/помещения за съхранение.
(5) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него
док у мен т и могат да б ъдат поп ра вя н и и
коригирани след подаването им само при
очеви дни г решк и, п ризнат и о т ДФЗ въ з
основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е
действал добросъвестно.
(6) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
административна проверка на документите
към заявлението по ал. 2 и когато кандидатът заявява съхранение на виното в данъчен
склад – служебна проверка в регистъра на
лицензираните складодържатели и данъчните
складове, публикуван на електронната страница на Агенция „Митници“, за данъчния
склад, в които се съхраняват заявените за
подпомагане партиди вино.
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(8) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
проверки на място в склада/помещението за
съхранение, посочен/посочено в заявлението
по ал. 2, в срок от 10 работни дни след подаване на всички заявления. При проверка
на място се удостоверява съответствие с
посоченото в заявлението по ал. 2.
(9) При установяване на нередовност и/
или непълнота на документите при проверката по ал. 7, както и при установяване на
несъответствия при проверките по ал. 8, ДФЗ
уведомява кандидата писмено, който в срок
до 5 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите
и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(10) В срок от 10 работни дни от получаване на резултатите от проверките на място
по ал. 8 и получаване на допълнителна информация по ал. 9 изпълнителният директор
на ДФЗ със заповед:
1. одобрява подаденото заявление;
2. мотивирано отхвърля подаденото заявление; заповедта се съобщава и подлежи
на обжалване по реда на АПК.
(11) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен отказ, когато:
1. кандидатът не отстрани нередовностите
и/или непълнотите или не представи документите по ал. 9 в определения срок;
2. кандидатът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
3. кандидатът попречи на извършването
на проверка на място по ал. 8 с изключение
на случаите на непреодолима сила и/или
извънредни обстоятелства;
4. се установи неспазване на разписани в
наредбата или договора изисквания, както
и при неспазване на разпоредби от правото
на Европейския съюз;
5. се установи несъответствие с изискванията към кандидата;
6. се установи, че вината не са произведени
в страната и/или са плодови вина, или вина,
получени чрез купажиране, смесване или
енологични манипулации на вносни вина.
(12) След издаването на заповедта по ал. 10
ДФЗ уведомява кандидата, като му изпраща
заповедта за одобрение по пощата с обратна
разписка или на посочения в заявлението
по ал. 2 електронен адрес.
(13) Одобрените кандидати се явяват лично
или чрез упълномощено лице в ЦУ на ДФЗ
в срок от 5 работни дни от получаване на
уведомлението по ал. 12 и подписват договор за предоставяне на финансова помощ
по мярка „Кризисно съхранение на вино“.
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(14) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ
в срока по ал. 13 и не е информирал преди
изтичането му ДФЗ за наличие на обективна
невъзможност да сключи договора, правото
за сключване на договор се погасява.
Раздел V
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Чл. 93. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва проверка на място за установяване
спазването на договорните задължения и
съответствието на наливните партиди с информацията от производствените дневници не
по-късно от края на периода на съхранение
на всички партиди вино съгласно сключения
договор по чл. 92, ал. 13.
(2) В случай че при проверката на място
по ал. 1 се установи неспазване на договорените задължения, финансовата помощ не
се изплаща и изпълнителният директор на
ДФЗ издава заповед за отказ за изплащане
на финансовата помощ в срок от 5 работни дни от извършването на проверката на
място. Заповедта подлежи на обжалване по
реда на АПК.
(3) В случай че заявената финансова помощ
от всички кандидати надхвърля бюджета,
определен със заповед на изпълнителния
директор съгласно чл. 92, ал. 1, необходимите
средства за подпомагане на всички кандидати могат да се осигурят след решение на
постоянната работна група по чл. 4, ал. 1 за
преразпределяне между мерките на бюджета
по Националната програма. Допълнителният
бюджет по мярката се определя със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ.
Чл. 94. (1) В срок от 2 работни дни след
изтичането на договорения период за складиране на всички партиди вино ползвателят
на финансова помощ подава в ЦУ на ДФ
„Земеделие“ заявление за плащане по образец. Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно или оригинал на
изрично нотариално пълномощно, когато
заявлението се подава от упълномощено лице;
2. копие на дневници № 3 и 6, удостоверяващи периода на съхранение на заявените
за подпомагане партиди и количества вина;
3. копие на допълнително споразумение, в
случай на промяна на договора, предоставен
по чл. 92, ал. 2, т. 2.
(2) При подаване на заявлението за плащане ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи,
включително и тези, за които се изискват
копи я, като удостоверява съответствието
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на представените копия със заверка „Вярно
с оригинала“ и подпис на ползвателя на
финансовата помощ. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия
с оригиналните документи и проверява самоличността и представителната власт на
заявителя.
(3) Заявлението за плащане и приложените към него документи могат да бъдат
поправяни и коригирани след подаването
им само при очевидни грешки, признати от
ДФЗ въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
Чл. 95. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва административна проверка на документите към заявлението по чл. 94, ал. 1.
(2) При ус та новя ва не на нередовнос т
и/или непълнота на документите при проверката по ал. 1, както и при установяване
на несъответствия при проверките по чл. 93,
ал. 1, ДФЗ уведомява кандидата писмено,
който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани
нередовност и те и/и ли неп ъ лно т и те и да
п редостави изискани те док у мен т и и/и ли
писмени обяснения.
(3) Заявлението за изплащане на цялата
финансова помощ полу чава пълен отказ,
когато:
1. в срока по ал. 2 не са отстранени нередовностите и/или непълнотите или не са
представени документите;
2. кандидатът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
3. кандидатът попречи на извършването
на проверка на място по чл. 93, ал. 1 с изключение на случаите на непреодолима сила
и/или извънредни обстоятелства;
4. се установи неспазване на разписани
в наредбата или договора за предоставяне
на финансова помощ изисквания, както и
при неспазване на разпоредби от правото на
Европейския съюз;
5. се установи несъответствие с изискванията за допустимост към кандидата;
6. се установи, че вината не са произведени
в страната и/или са плодови вина.“
§ 3. В § 1 на допълнителната разпоредба
се създава т. 51:
„51. „Партида вино“ е количество вино,
описано на отделен ред в дневник № 3 за
извършени производствени манипулации или
дневник № 6 за заприходена и реализирана
продукция съгласно глава VI, раздел III от
Закона за виното и спиртните напитки и
приложение № III от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от
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регистъра, данните, подлежащи на вписване,
начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата
и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с
ПМС № 239 от 2004 г. (ДВ, бр. 81 от 2004 г.).
§ 4. В § 7, т. 9 на преходните и заключителните разпоредби изречение второ се
заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За финансовата 2020 г. чл. 56, ал. 9
не се прилага. Когато кандидатът е ползвател на помощта и не е депозирал заявление
за окончателно плащане или все още не е
получил одобрение и/или отхвърляне по заявление за предоставяне на финансова помощ
по мярката през финансовата 2020 г., може
да подаде ново заявление за предоставяне на
финансова помощ. Със следващото заявление
кандидатът заявява инвестиционни разходи
съгласно чл. 50, различни от договорените
предходни финансови години и от депозираните по предходни заявления за предоставяне
на финансова помощ за финансовата 2020 г.
§ 6. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата
2020 г. е 2 октомври 2020 г.
§ 7. Параграф 1 по отношение на чл. 88,
ал. 1 се прилага и за ползвателите на финансова помощ, подали заявления по мярка
„Събиране на реколтата на зелено“, през
2020 г. до влизане в сила на наредбата.
§ 8. Заповедта по чл. 92, ал. 1 се публикува на интернет страницата на ДФЗ в
срок до 5 работни дни от обнародването на
наредбата в „Държавен вестник“.
§ 9. (1) Мярка „Кризисно съхранение на
вино“ се прилага през финансовата 2020 г.
съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/592
на Комисията от 30 април 2020 г. относно
временни извънредни мерки за дерогация
от н якои разпоредби на Регламен т (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на
Съвета с цел преодоляване на смущенията
на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени
от пандемията от COVID-19 и свързаните с
нея мерки (OB, L 140, 4.5.2020 г.).
(2) Финансовата помощ по чл. 91, ал. 1
се предоставя за складирана партида вино с
период на складиране между 4 май и 20 септември 2020 г. включително и се изплаща до
15 октомври 2020 г. съгласно чл. 93, ал. 2.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
4691
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 13
от 2 юни 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
523040 „Монтьор на електронна техника“ от
област на образование „Техника“ и професионално направление 523 „Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна
техника“ 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 523040 „Монтьор на електронна
техника“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална
квалификация за специалностите 5230401
„Промишлена електроника“, 5230402 „Микропроцесорна техника“ и 5230403 „Електронно
уредостроене“.
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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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 професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
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 № 4 от 2007 г. за
придобиване на квалификация по професия
„Монтьор на електронна техника“ (ДВ, бр. 6
от 2008 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
„Монтьор на електронна техника“
Професионално направление:
523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт

Наименование на професията:

Ч л. 4 . (1) Държ а вн и я т о бра зоват е лен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията
към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 523040 „Монтьор на електронна техника“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.

Специалности:

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се

523040 Монтьор на електронна техника
С т епен
на професионална
к ва лификация

Ниво по
Н а ц и онална
квалификационна рамка
(НКР)

Ниво по
Европейска к валификационна
р а м к а
(ЕКР)

5230401 Промишлена
електроника

Втора

3

3

5230402 Микропроцесорна
техника

Втора

3

3

5230403 Електронно
уредостроене

Втора

3

3
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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
„Монтьор на електронна техника“ 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-09-2973 от 28.11.2019 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
з а ученици – завършено основно образование;
з а лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
втора СПК е придобита първа СПК по професия от област на образование „Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна
техника“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицинск и док у мент,
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 „Монтьор на електронна техника“
и ли по част от нея ч рез ва ли ди ране 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.)
Монтьорът на електронна техника работи
в предприятията за производство на електронни изделия, в звената за поддръжка на
електронно оборудване на всички видове
предприятия, търговски фирми за продажба
на електронни изделия.
В зависимост от трудовата позиция монтьорът на електронна техника осъществява
входящ контрол на елементи и детайли за
влагане в производството; монтира и демонтира електронни елементи за обемен и SMD
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монтаж; измерва и контролира параметрите
на възли и детайли; извършва стандартни
механични операции; осъществява качествен
контрол на готови възли и изделия визуално
и с помощта на технологично оборудване;
разчита и изпълнява изискванията на технологичната и конструкторската документация;
попълва технологични карти.
В своята работа той работи с поялници и
поялни станции с горещ въздух; специализирани ремонтни станции; вакуум помпи;
стандартна измервателна техника – волтметри, амперметри, мултицети, осцилоскопи и
др.; компютърна техника, периферни устройства и интерфейси; нестандартно тестово
оборудване; кримпващи клещи и автомати,
занитващи устройства за механично и топлозанитване, електрически и пневматични
отвертки; оборудване за електростатична
защита (ESD) – ESD облекло, системи за
контролиран по ESD достъп, ESD оборудване; конструкторска и технологична документация.
Монтьорът на електронна техника работи
при условия, отговарящи на изискванията на
Кодекса на труда. В областта на производството на електронни изделия често се прилага
дву- и трисменен режим на работа. Като
самонаето лице монтьорът на електронна
техника работи при гъвкаво работно време
без ограничения в продължителността.
При изпълнение на трудовите дейности е
необходимо монтьорът на електронна техника да проявява сръчност, съобразителност,
инициативност, отговорност, дисциплина.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията
„Монтьор на електронна техника“, могат да
продължат обучението си за придобиване на
трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на електронна
техника“ или за придобиване на втора степен
на професионална квалификация по друга
професия от професионално направление
„Електроника, автоматика, комуникационна
и компютърна техника“.
При обучението единиците резултати от
ученето по общата професионална подготовка
и по отрасловата професионална подготовка
се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
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№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
С ъгласно Н К П Д – 2 011, п ри до би л и я т
втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на електронна
техника“ може да заема следните длъжности
от НКПД:
Единична група 7421 „Механици и сервизни
техници на електронни съоръжения“:
7421-20 01 Елек т ромонтьор, елек т ронна
апаратура;
7421-2002 Електрончик;
7421-2003 Изготвител, корабна електроника;
7421-2004 Монтьор, електронни прототипи;
7421-2005 Монтьор, електронна метеорологична апаратура;
7421-2006 Монтьор, електронни инструменти;
7421-2007 Монтьор, електронни радари;
7421-2008 Монтьор, електронни сигнални
апаратури;
7421-2009 Монтьор, електронно производствено оборудване;
7421-2010 Монтьор, микроелектроника;
7421-2011 Механик, канцеларски машини;
7421-2012 Механик, търговски машини и
апаратура;
7421-2013 Механик, електроник;
7421-2014 Механик, поддържащ електронна
апаратура;
7421-2015 Монтажник, медицинска електронна техника, както и други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от
учене (ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ)
по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка –
единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. Познава и спазва разпоредбите за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
РУ 1.2. Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
РУ 1.3. Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
РУ 2.2. Позна ва хара к т ерис т и к и т е на
дейността на дадена фирма
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 3.2. Формира предприемаческо поведение
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от
професионално направление „Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна
техника“
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
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
Р У 5.1. Познава управленската структура
на фирмата
Р У 5.2. Изпълнява трудовите дейности в
работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
Р У 6.1. Общува ефективно в работния екип
Р У 6.2. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Електротехника и автоматика
Р У 7.1. Познава основите на електротехниката и автоматиката
Р У 7.2. Измерва електрически величини
Р У 7.3. Чертае електротехнически чертежи
и схеми
ЕРУ 8. Градивни елементи в електрониката
Р У 8.1. Идентифицира материалите и градивните елементи в електрониката
Р У 8.2. Проверява изправността на градивните елементи
Р У 8.3. Монтира/демонтира електронни
компоненти
ЕРУ 9. Аналогова и цифрова схемотехника
Р У 9.1. Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните
параметри
Р У 9.2. Познава основните групи цифрови
електронни устройства и техните параметри
Р У 9.3. Познава принципа на действие
на Аналогово-цифрови преобразуватели
(АЦП) и Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)
ЕРУ 10. Приложен софтуер в електрониката
Р У 10.1. Използва приложен софтуер за
визуализация на електрически схеми и
печатни платки
Р У 10.2. Използва приложен софтуер за
изготвяне на конструкторска и технологична документация
ЕРУ 11. Производс т во на елек т рон н и
изделия
Р У 11.1. Прилага изискванията на стандартите за качество в производството
Р У 11.2. Организира работното място
Р У 11.3. Работи със специфично производствено оборудване
Р У 11.4. Тества готовото електронно изделие
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Промишлена електроника“ – втора степен на професионална
подготовка
ЕРУ 12. Уп равление на тех нолог и чни
процеси
Р У 12.1. Познава основните технологични
процеси в електрониката
Р У 12.2. Познава видовете сензори в автоматизираните системи
Р У 12.3. Изследва параметрите на стандартен сензор
Р У 12.4. Познава структурата на автоматичните системи за управление
ЕРУ 13. Приложение на промишлени контролери
Р У 13.1. Познава стандартната архитектура
на контролер
Р У 13.2. Въвежда приложни програми в
контролери
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Микропроцесорна
техника“ – втора степен на професионална
подготовка
ЕРУ 14. Микропроцесорни системи
Р У 14.1. Познава структурата на стандартна
микропроцесорна система
Р У 14.2. Познава архитектурата и характеристиките на съвременните микропроцесори
Р У 14.3. Познава архитектурата и характеристиките на микроконтролерите
Р У 14.4. Познава съвременните тенденции
в развитието на микропроцесорите и микроконтролерите
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ЕРУ 15. Развойни среди за програмиране
на контролери
Р У 15.1. Познава синтаксиса на инструкциите на контролера
Р У 15.2. Отстранява синтактични грешки
в програмата
Р У 15.3. Записва компилираната програма
в микроконтролера
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронно уредостроене“ – втора степен на професионална
подготовка
ЕРУ 16. Токозахранващи блокове
Р У 16.1. Познава видовете токоизправителни схеми
Р У 16.2. Познава видовете изглаждащи
филтри
Р У 16.3. Познава видовете стабилизатори
на напрежение
Р У 16.4. Познава видовете преобразуватели
на напрежение
Р У 16.5. Реализира на практика токозахранваща схема
ЕРУ 17. Входно-изходни блокове
Р У 17.1. Познава видовете клавиатури
Р У 17.2. Познава видовете индикатори и
дисплеи
Р У 17.3. Познава видовете термопринтери
Р У 17.4. Познава видовете интегрални
АЦП и ЦАП
Р У 17.5. Реализира на практика схема за
въвеждане и изобразяване на информация
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Монтьор на електронна техника

Ниво по ЕКР:

3

3

3

Резултат от учене 1.1: Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
Знания
• Познава 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
Умения
• П рилага необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
Компетентности
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност и здраве при работа
• П роявява 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
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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

• Р азпознава 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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• В ладее 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:
Практика:
• И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
• В ярно 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:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика
• З апознат е с основните икономически проблеми – оскъдност на ресурси,
избор и др.
• 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
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• 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 характеристиките на дейността на дадена фирма
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия

Умения

• О бяснява основни икономически понятия

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 За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
Практика:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Предприемачество

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Монтьор на електронна техника

Ниво по ЕКР:

3

3

3

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания
Умения

• З нае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
• И нформира се за добри практики за успешно управление на фирми

Компетентности

• И нформира управителя на фирмата за добри практики в областта на предприемачеството
Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания
Умения

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение
• П реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• П редлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
Практика:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
Практика:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално
направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
ЕРУ 4
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната дейност
3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Монтьор на електронна техника

Ниво по ЕКР:

3

3

Резултат от учене 4.1: Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания

Умения

Компетентности

• И зброява интернет търсачки
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
• З нае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
• И зползва търсачка за намиране на информация
• З аписва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио,
видео, уебстраници и др.)
• В ъзпроизвежда вече записано цифрово съдържание
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания

Умения

Компетентности

• И зброява доставчици на услугата електронна поща
• И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
• И зползва електронна поща
• И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• С поделя файлове онлайн
• Р аботи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

• Познава 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
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
• И зпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един
формат (текст, таблици, изображения)
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
За средство 2:
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с
употребата на ИКТ
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ЕРУ 5
Наименование
на единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1: Познава управленската структура на фирмата
Знания

• О писва функционалната структура на фирмата
• И дентифицира правилата за вътрешния ред във фирмата
• О писва политиката по качество на фирмата и изискванията относно клиентската удовлетвореност

Умения

• С пазва трудовата дисциплина

Компетентности

• Е фективно работи в екип
• С пазва йерархията при решаване на проблеми

Резултат от учене 5.2: Изпълнява трудовите дейности в работния процес
Знания

• Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• С пазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете
дейности, предвидени за изпълнение на работното място
• С пазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното
си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
• С пазва етичните норми на поведение

Компетентности

• Участва в създаването на етична и ефективна работна среда
• С пособен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му
дейности в работния процес

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест
Средство 2:
Практика:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на организацията на работа
и етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
Практика:
• В ярно и точно решава казуса в зададения сценарий

ЕРУ 6
Наименование
на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
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Умения

• К омуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

• К омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
йерархични връзки
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2: Владее чужд език по професията
Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език
• З нае основни термини на изучавания език, свързани с правата и задълженията на участниците в трудовия процес
• З нае основни изрази и лексика, свързани с пряката работа

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана
литература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Р азбира кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място
• Р азчита писмено бележки, свързани с извършваните дейности и получените резултати
• Р азбира указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

• В ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми
• И звършва предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи
или въпроси
Средство 2:
• Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
За средство 2:
Практика:
• К омуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна
среда

ЕРУ 7
Наименование
на единицата:

Електротехника и автоматика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Познава основите на електротехниката и автоматиката

Знания

• Дефинира понятията електрически заряд, ток, електрически потенциал,
електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение
• И зброява видовете електрически вериги
• Дефинира основните закони в електротехниката
• О бяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление
и автоматично регулиране
• О писва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране

Умения

• И згражда прости електрически вериги
• С вързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
• И зползва по предназначение различни видове датчици и преобразувателни
елементи
• С ъставя блок-схема на алгоритъм за система за управление
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• Умее самостоятелно, правилно и безопасно да свързва електрически вериги
• С пособен е бързо и точно да работи с информационни бази

Резултат от учене 7.2: Измерва електрически величини
Знания

• О писва същността на различните електрически величини
• Дефинира мерните единици за различните електрически величини
• О бяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление и закона на Ом

Умения

• И змерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
• И змерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
• И зчислява параметрите на електрическите машини
• С пазва правилата за безопасност при всички дейности

Компетентности

• С пособен е самостоятелно да измерва различни електрически величини,
като проявява съобразителност, точност и отговорност
• П рави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието
на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони)

Резултат от учене 7.3: Чертае електротехнически чертежи и схеми
Знания

• О писва символите, с които се обозначават различните електрически компоненти
• Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационните материали

Умения

• Ползва чертожни инструменти
• П роверява нисковолтови електрически вериги
• Р аботи с електротехнически инструменти

Компетентности

• С пособен е без или със помощта на справочна литература да чертае прости
електротехнически чертежи и схеми
• С пособен е самостоятелно и вярно да разчита електротехнически чертежи
и схеми

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
· Решаване на проста електрическа верига
Средство 2:
• С вързване на лабораторен стенд на проста електрическа верига, включваща сензор
• И змерване на основни електрически величини: електрически ток, електрическо напрежение, електрическо съпротивление
Средство 3:
• И зготвяне на електротехнически чертеж или схема по техническо задание
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Учебна лаборатория
· Л абораторни стендове
· Г радивни елементи
· Л ични предпазни средства
За средство 3:
· Учебен кабинет
· Чертожни инструменти
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира професионални знания в областта на електротехниката и
автоматиката, правилно свързва електрическата схема върху лабораторния стенд, спазва изискванията за безопасност, спазва изискванията на
Международната систем за измерителни единици (SI)
· В ладее основните закони в електротехниката, притежава необходимите
математически знания и умения, спазва изискванията на SI
За средство 2:
· В зети са всички необходими мерки за безопасност
· Реализираната схема е работоспособна
· И збрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически
величини са измерени с необходимата точност
За средство 3:
· И зготвената схема (или чертеж) е ясна, прегледна и отговаря на заданието. Електрическите компоненти са правилно и точно изобразени, спазва
изискванията на SI
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ЕРУ 8
Наименование
на единицата:

Градивни елементи в електрониката

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1: Идентифицира материалите и градивните елементи в електрониката
Знания

• О писва класификацията на градивните елементи в електрониката
• О писва принципа на работа на градивните елементи
• Н азовава означенията на градивните елементи
• Познава корпусите на електронните компоненти за обемен монтаж
• Познава корпусите на електронните елементи за SMD монтаж
• И зброява видовете материали, използвани в електрониката, техните предимства и недостатъци

Умения

• Р азпознава градивните елементи в електрическата схема
• Ползва по предназначение справочници
• Р аботи с интернет базирана информация за градивните елементи
• Р азпознава визуално основните материали, използвани в електрониката
• Р азчита означенията върху корпусите на компонентите
• Р азчита цветния код за резистори и кондензатори

Компетентности

• А декватно идентифицира различните градивни елементи в електрониката

Резултат от учене 8.2: Проверява изправността на градивните елементи
Знания

• Дефинира параметрите на електронните компоненти
• О писва корпусите на елементите за обемен монтаж
• О писва корпусите на елементите за SMD монтаж

Умения

• Ползва справочници
• Р аботи с интернет базирана информация за градивните елементи
• И змерва с волтметър, амперметър, омметър, мултицет
• Тества електронни платки за къси съединения, липса на електрическа връзка
• Тества електронни платки за дефектни елементи

Компетентности

• И звършва входящ контрол на електронни компоненти в съответствие с
изискванията
• И звършва с екип или самостоятелно качествен контрол на електронни
платки

Резултат от учене 8.3: Монтира/демонтира електронни компоненти
Знания

• О писва параметрите на електронните компоненти
• Познава корпусите на елементите за обемен монтаж
• Познава видовете припои и флюсове
• И дентифицира означенията от белия печат на платките

Умения

• П рофилира (формова) електронните компоненти за обемен монтаж
• С поява със стандартен поялник
• С поява с поялна станция с горещ въздух и съответните приставки
• И зползва помощни инструменти (секачи, пинсети, вакуумпомпи, зачиствачки, „трета ръка“)

Компетентности

• И звършва самостоятелно монтаж на електронни компоненти върху печатна
платка съгласно конструкторска и технологична документация
• И звършва самостоятелно корекция на печатни платки

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
Средство 2:
• П рактическа задача – работа със справочник и проверка изправността на
компоненти, монтаж/демонтаж на елементи за обемен и повърхностен
(SMD) монтаж
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет, електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Учебна работилница
• Р аботни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух,
инструменти и аспирация
• Голи печатни платки с бял печат, електронни компоненти за обемен и
повърхностен (SMD) монтаж
• Е лектронни компоненти за обемен и повърхностен (SMD) монтаж
• С правочници
• Р аботно облекло и защитни средства
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за материалите и градивните елементи в електрониката
За средство 2:
• В зети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата
на ЗБУТ за работа с електрически поялници
• И збрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически
величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени
изправните и неизправните елементи
• П равилно се профилират елементите, елементите са монтирани на правилните места, спойките са качествени, спазени са сроковете за монтаж,
работното място е организирано правилно и подредено според технологичната последователност

ЕРУ 9
Наименование
на единицата:

Аналогова и цифрова схемотехника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните параметри

Знания

• Познава видовете токозахранващи устройства (ТЗУ), генератори и усилватели
• О писва принципа на работа на ТЗУ, генераторите и усилвателите
• И дентифицира основните параметри на ТЗУ, генераторите и усилвателите
• И дентифицира основните схеми на ТЗУ, генераторите и усилвателите
• Познава основните схеми на свързване на операционните усилватели и
аналоговите компаратори
• О писва принципа на работа на инверторите и постояннотоковите (DC-DC)
преобразуватели

Умения

• Чертае основните схеми на ТЗУ, генератори и усилватели
• Р аботи с интернет базирана информация за генератори и усилватели
• П рави опростено изчисляване на ТЗУ и резисторен усилвател
• Р аботи със справочници
• И збира компоненти по зададени параметри
• И зследва принципа на действие на основните аналогови схеми
• О бяснява принципа на действие на основните аналогови схеми
• Монтира аналогови електронни схеми върху учебна платка
• О живява аналогови електронни схеми върху учебна платка

Компетентности

• С пособен е самостоятелно да монтира аналогова електронна схема

Резултат от учене 9.2: Познава основните групи цифрови електронни устройства и техните параметри
Знания

• О писва видовете цифрови устройства и техните означения
• О писва принципа на действие на последователностните схеми (ПС) и
комбинационно-логическите схеми (КЛС)
• И дентифицира основните параметри и таблиците на истинност на ПС и КЛС
• О писва схемите и параметрите на генераторите на правоъгълни импулси
(тактови генератори)
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• Чертае основните схеми на цифровите устройства с типовите елементи
• З аписва таблиците за истинност на цифровите схеми
• Р аботи със справочници и софтуер за симулации
• О бяснява принципа на действие на основните цифрови схеми
• О живява цифрови електронни схеми върху учебна платка
• С пособен е самостоятелно да оживи цифрова електронна схема

Резултат от учене 9.3: Познава принципа на действие на аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП)
и цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)
Знания
• О писва параметрите на аналогово-цифрови преобразуватели
• О писва принципните схеми на АЦП
• О писва параметрите на цифрово-аналогови преобразуватели
• О писва принципните схеми на ЦАП
• И дентифицира АЦП и ЦАП в интегрално изпълнение
Умения
• И зследва работата на АЦП и ЦАП
• А нализира работата на АЦП и ЦАП
• И зчислява параметрите на АЦП и ЦАП
Компетентности
• С пособен е безпроблемно да приложи АЦП и ЦАП в електронно изделие
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) с включено
изчисляване на блок от аналогово устройство или цифрово устройство
Средство 2:
• Л абораторно изследване – изследване на електронна схема върху лабораторен стенд
Средство 3:
• П рактическа задача – монтиране и оживяване на електронно устройство
върху учебна платка
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Учебна лаборатория
• Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове
• Л абораторни стендове
• ПС, КЛС, АЦП, ЦАП в интегрално изпълнение
• С правочници
За средство 3:
• Учебна работилница
• Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове
• Р аботни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух,
инструменти и аспирация
• Учебна платка, електронни компоненти за обемен и SMD монтаж
• Р аботно облекло и защитни средства
• Д а се работи с безоловен припой
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за видовете аналогови
електронни схеми, принципа на действие, параметри, предимства и недостатъци, област на приложение
За средство 2:
• О ценява се протокола от проведеното лабораторно изследване с включени:
схема на лабораторната постановка, списък на използваната апаратура,
кратки теоретични сведения, таблици, графики, осцилограми от проведените изследвания, изчисления, анализ на получените данни
За средство 3:
• Умее да приложи теорията за аналоговите електронни устройства на
практика, работи самостоятелно по зададена методика, като спазва последователността, правилно изчислява параметрите и правилно избира
стандартни градивни елементи, обосновава своя избор, изготвя техническа
документация, отговаряща на приетите стандарти и системата SI

ЕРУ 10
Наименование
на единицата:

Приложен софтуер в електрониката

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 10.1: Използва приложен софтуер за визуализация на електрически схеми и печатни платки
Знания

• О писва най-разпространените програмни продукти за проектиране на
печатни платки
• О писва възможностите на софтуера за изчертаване на принципна електрическа схема
• И зброява възможностите на софтуера за генериране на печатна платка от
електрическа схема

Умения

• С тартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на
печатни платки
• С тартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на
електрически принципни схеми
• О тпечатва спецификация на използваните градивни елементи
• О тпечатва електрическата схема, спецификацията и графичния оригинал
на печатната платка

Компетентности

• П равилно използва ИКТ при работа с електрически схеми и печатни платки

Резултат от учене 10.2: Използва приложен софтуер за изготвяне на конструкторска и технологична
документация
Знания

• Познава стандартите за изготвяне на конструкторска и технологична документация
• О писва възможностите и изискванията на софтуера за изготвяне на конструкторска и технологична документация

Умения

• С тартира най-разпространените програмни продукти за изготвяне на конструкторска и технологична документация
· О тпечатва конструкторска документация
· О тпечатва технологична документация

Компетентности

• П равилно използва ИКТ при работа с конструкторска и технологична
документация

Средства за оценяване: Средство 1:
• П рактически тест – откриване на съответствие между печатна платка и
електрическа схема
Средство 2:
• П рактически тест – откриване на съответствие между електрическа схема
и спецификация на градивните елементи
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· К омпютърна зала с инсталирана система и достъп до интернет, мрежов
принтер, предварително подготвени електрически принципни схеми (различна за всеки обучаван)
За средство 2:
· К омпютърна зала с инсталирана система, Office пакет и достъп до интернет, мрежов принтер, конструкторска документация на електронно изделие
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Експедитивно и правилно откриване на съответствието между печатна платка
и електрическа схема, експедитивно откриване на позиция на конкретен
елемент върху печатната платка, успешно принтира изходните файлове
За средство 2:
· Е кспедитивно и правилно открива съответствието между електрическата
схема и спецификацията на градивните елементи, успешно принтира изходните документи

ЕРУ 11
Наименование
на единицата:

Производство на електронни изделия

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Монтьор на електронна техника

Ниво по ЕКР:

3

БРОЙ 56

3

Резултат от учене 11.1: Прилага изискванията на стандартите за качество в производството
Знания

• Познава основните принципи на системата за качество ISO 9001
• Познава фирмените правила за осигуряване на качество
Умения
• С пазва технологичната дисциплина
• С пазва изискванията за електростатична ESD защита
Компетентности
• С пособен е да извършва качествен контрол на електронни изделия, спазвайки основните принципи
Резултат от учене 11.2: Организира работното място
Знания
Умения

Компетентности

• И зброява видовете конструкторска документация
• Познава изискванията на технологичната документация
• Подрежда работното си място
• Р азчита конструкторската документация
• С пазва изискванията на техническата документация
• С пособен е да организира ефективно работното си място

Резултат от учене 11.3: Работи със специфично производствено оборудване
Знания

• И зброява възможностите на производственото оборудване
• О писва правилата за експлоатация на производственото оборудване
Умения
• Р аботи със специфично оборудване за механичен монтаж (кримпване,
занитване, залепване и др.)
• Р аботи със специфично оборудване за електрически монтаж (поялници,
поялни станции, вакуум-помпи и др.)
• Р аботи със специфично оборудване за монтаж на SMD елементи (автоматизирани SMD линии)
Компетентности
• С пособен е да извърши правилно всяка технологична операция при производството на електронното изделие
Резултат от учене 11.4: Тества готовото електронно изделие
Знания

• Дефинира допустимия диапазон на изменение на техническите параметри
на изделието
• З нае всички критерии за окачествяване на изделието
Умения
• Р аботи със стандартна измервателна апаратура
• Р аботи с нестандартно тестово оборудване
• К оригира откритите несъответствия
• Попълва съпътстващата технологична карта
Компетентности
• С пособен е под ръководството на наставник да осъществява функционален
контрол на готово изделие
• С пособен е под ръководството на наставник да осъществява качествен
контрол на готово изделие, използвайки технологична документация
• С амостоятелно коригира откритите несъответствия
Средства за оценяване: Средство 1:
• Подготовка на технологична операция:
 Подготвя, намира технологичната документация за производство на зададен продукт
 Подготвя необходимите уреди и приспособления за производство на продукта, следвайки инструкциите на технологичната документация
 Проверява заделените материали спрямо спецификацията от технологичната документация
Средство 2:
• Изпълнение на технологична операция:
 Извършва спояване на SMD елемент върху печатна платка
 Извършва спояване на конвенционален компонент върху печатна платка
 Извършва ремонт (демонтаж) на SMD и конвенционални елементи от
монтирана печатна платка
• Извършва функционална проверка на готово изделие, като използва технологична инструкция за тест. Предварително подготвя необходимите уреди
за измерване и тестване. Описва резултатите и отбелязва несъответствията,
ако има такива
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира познания по технологичната и конструкторската документация
за съответната операция
• Демонстрира теоретични знания за стандартите за качество в производството
• Демонстрира познаване на основните принципи на системите и стандартите за качество, както и вътрешните фирмени правила за осигуряване на
качествена продукция
• О ценява се оптималното и ефективно подреждане на работното място,
спазване на чистота, съответствие на избраната технологична документация,
уреди, приспособления и материали спрямо заданието
За средство 2:
• О ценяват се резултатите от производствената дейност – качество на спойките
(стандарт IPC 610), качество на извършения ремонт, спазване на ESD защита
(облекло, обувки, спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването)
• О ценяват се резултатите от производствената дейност – изпълнение на
нормите, процент брак, качество на продукцията, спазване на ESD защита,
спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Промишлена електроника“ –
втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование
на единицата:

Управление на технологични процеси

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1: Познава основните технологични процеси в електрониката
Знания

• И дентифицира технологиите за производство на печатни платки
• О писва технологиите за електрически монтаж на електронни изделия
• Н азовава основните механични операции, прилагани при производството
на електронни изделия
• О писва основните принципи на технологията на сглобяване

Умения

• Р азчита технологични карти за производство на електронни изделия
• Р азпознава основните модули на линия за SMD монтаж

Компетентности

• Е фективно работи в екип
• П равилно разчита технологични карти за производство на електронни
изделия

Резултат от учене 12.2: Познава видовете сензори в автоматизираните системи
Знания

• Познава класификацията на сензорите
• О писва основните параметри на сензорите
• О писва условията за правилна работа на сензорите

Умения

• П роверява работоспособността на сензор
• И збира сензори за автоматизирана система за управление (АСУ)

Компетентности

• С амостоятелно избира подходящите сензори за конкретна АСУ

Резултат от учене 12.3: Изследва параметрите на стандартен сензор
Знания

• О писва принципите на действие на сензорите
• Познава правилата за експлоатация на стандартната измервателна апаратура

Умения

• С пазва правилата за безопасна работа
• И змерва параметрите и характеристиките на сензорите

С Т Р.

38

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

• П рецизно определя параметрите на стандартен сензор

Резултат от учене 12.4: Познава структурата на автоматичните системи за управление
Знания

• И дентифицира принципите на изграждане на АСУ
• И дентифицира алгоритмите за управление на АСУ
• О писва режимите на работа на АСУ

Умения

• П роектира функционална блок-схема на АСУ за управление на конкретен
технологичен процес
• С ледва алгоритъма на работа на АСУ

Компетентности

• П редлага ефективни мерки за безопасна работа на АСУ

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теоретичен тест (писмен или при възможност електронен), разчита технологична карта за конкретна операция
Средство 2:
• П рактическа задача – разпознаване на конкретен сензор, изследване на
характеристиките и параметрите на конкретен сензор в лабораторни
условия, предлага функционална блок-схема на АСУ за конкретен технологичен процес
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Л аборатория с необходимите измервателни уреди
• Р азлични видове сензори
Критерии за оценяване: За средство 1:
• О ценяват се знанията за видовете механични и електрически операции,
правилата при сглобяване на крайно електронно изделие, оценяват се знанията за видовете сензори, техните основни параметри и характеристики,
изискванията за правилната им работа, физичните и химическите закони,
на базата на които функционират и областите за приложение, оценяват се
познанията за принципите на изграждане на АСУ, алгоритмите и режимите
на работа, както и за приложимостта на различните системи
За средство 2:
• О ценяват се уменията правилно да се разчете технологична карта за конкретна операция, оценяват се уменията правилно да се разпознае конкретен
сензор, да се провери работоспособността му, да се предложи подходящ
сензор за определена контролна точка от АСУ, оценяват се уменията да се
изследва даден сензор, да се снемат негови характеристики, да се изчислят
параметри, да се оформят изследванията, да се направят изводи

ЕРУ 13
Наименование
на единицата:

Приложение на промишлени контролери

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 13.1: Познава стандартната архитектура на контролер
Знания

Умения
Компетентности

• О писва апаратната и програмната структура и принципа на работа на
контролерите
• И дентифицира операционната система на контролерите
• Познава входно-изходните модули на контролерите
• О писва системата за управление на прекъсванията при контролерите
• Н азовава комуникационните мрежи с използване на контролери
• И збира подходящ контролер
• И збира входно-изходните модули на контролерите
• П редлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера

Резултат от учене 13.2: Въвежда приложни програми в контролери

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Знания

• М аркира реда за компилиране на управляващата програма
• Познава реда за въвеждане на управляващата програма в контролера

Умения

• Р аботи със специализирания софтуер за конкретен контролер
• П роверява работоспособността на схемата

Компетентности

• С амостоятелно и прецизно въвежда приложни програми в контролери

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
Средство 2:
• П рактическа задача – набира, компилира и въвежда в контролера готова
програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• Л аборатория с работни места, оборудвани с компютърни системи, програматори и контролери
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теоретичен тест – оценяват се знанията за апаратната и програмната
архитектура на типичен контролер, операционните системи и техните
възможности, видовете входно-изходни модули и времевите изисквания
към входните сигнали и реакцията на контролера, видовете стандарти за
комуникация на контролера с технологичното оборудване
За средство 2:
• П рактическа задача – оценяват се уменията да се работи със специализиран софтуер, бързина и ефективност при въвеждане на програмния код,
наличие на грешки при компилиране на програмата, успешно въвеждане
на програмата в паметта на контролера

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Микропроцесорна техника“ –
втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 14
Наименование
на единицата:

Микропроцесорни системи

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 14.1: Познава структурата на стандартна микропроцесорна система
Знания

• И дентифицира основните компоненти на стандартна микропроцесорна
система
• О бяснява параметрите и действието на постоянните и оперативните памети
• И дентифицира основните принципи за въвеждане/извеждане на данни
· Познава най-разпространените стандартни интерфейси за връзка с периферни устройства

Умения

• Р аботи с програматор за различни видове PROM памети
• С вързва периферни устройства към микропроцесорна система чрез подходящия интерфейс

Компетентности

• А семблира качествено микропроцесорна система

Резултат от учене 14.2: Познава архитектурата и характеристиките на съвременните микропроцесори
Знания

• И дентифицира архитектурата и характеристиките на процесорите с широк
набор от инструкции (CISC) процесорите
• И дентифицира архитектурата и характеристиките на процесорите с редуциран набор от инструкции (RISC) процесорите

Умения

• И зползва каталози на производители на микропроцесори
• И збира конкретен процесор

Компетентности

• А ргументирано обосновава избора на конкретен процесор
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Резултат от учене 14.3: Познава архитектурата и характеристиките на микроконтролерите
Знания

• И дентифицира апаратната и програмната структура и принципа на работа
на конкретен контролер
• М аркира входно-изходните модули на конкретен контролер
• И дентифицира системата за управление на прекъсванията при конкретен
контролер
• Познава интерфейсите за връзка с периферни устройства на конкретен
контролер

Умения

• И збира подходящ контролер
• П редлага подходящ интерфейс за връзка с периферните устройства

Компетентности

• П редлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера

Резултат от учене 14.4: Познава съвременните тенденции в развитието на микропроцесорите и
микроконтролерите
Знания

• О писва тенденциите в развитието на микропроцесорите при компютърните системи
• О писва тенденциите в развитието на микропроцесорите за мобилни устройства
• О писва тенденциите в развитието на специализирани микропроцесори за
битови smart устройства

Умения

• О бяснява предимствата на различните микропроцесори като част от различни микропроцесорни системи
• О бяснява недостатъците на различните микропроцесори като част от
различни микропроцесорни системи

Компетентности

• П редлага конкретни мерки за правилната експлоатация на микропроцесорната система, съобразявайки се със съвременните тенденции

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
Средство 2:
• П рактическа задача – изтрива/записва различни видове програмируеми
постоянни памети (PROM)
Средство 3:
• С амостоятелна задача – изготвя презентация за конкретен микропроцесор
или микроконтролер
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
• К омпютърна зала с програматори
За средство 3:
• Учебен кабинет, оборудван с проектор
Критерии за оценяване: За средство 1:
• О ценяват се знанията за структурата на стандартна микропроцесорна
система, взаимовръзката между отделните компоненти, принципа на запис
и съхранение на информация в различните видове памети, начините за
въвеждане и извеждане на информация, предимствата и недостатъците на
стандартните интерфейси за свързване на периферни устройства
За средство 2:
• О ценяват се уменията за работа с програматори на памети, изпълнява се
практическа задача по изтриване, запис и проверка на записа
За средство 3:
• П рактическа задача – оценяват се качествата на презентацията по отношение на прецизност и вярност, актуалност, визия, ресурси, времетраене

ЕРУ 15
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Развойни среди за програмиране на контролери

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Монтьор на електронна техника

Ниво по ЕКР:

3

3

3
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Резултат от учене 15.1: Познава синтаксиса на инструкциите на контролера
Знания

• И дентифицира програмния модел на конкретен контролер
• Познава организацията на паметта на контролера
Умения
• Прилага инструкциите на контролера
• Познава синтаксиса на инструкциите на контролера
Компетентности
• С амостоятелно и правилно проверява синтаксиса на инструкциите на контролера
Резултат от учене 15.2: Отстранява синтактични грешки в програмата
Знания
Умения
Компетентности

• Познава възможностите на развойната среда
• И дентифицира синтактични грешки в програмата
• Транслира програма на асемблер за конкретен контролер
• О ткрива синтактични грешки в програма
• Правилно отстранява синтактични грешки в готова програма

Резултат от учене 15.3: Записва компилирана програма в микроконтролера
Знания
Умения

Компетентности

• О писва възможностите на развойната среда
• Н азовава начини за записване на компилирана програма в микроконтролера
• С вързва програматор към компютърната система
• Записва програмата в паметта на контролера
• Проверява правилността на записа
• К ачествено записва компилирана програма в микроконтролера

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теоретична задача – анализиране на програмни фрагменти – цикли, подпрограми, обработка на прекъсване и др.
Средство 2:
• Практическа задача – транслиране на програма и отстраняване на синтактични грешки, записване на програма в паметта на контролера и проверка
на записа
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Компютърна зала с програматори и инсталирана развойна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
• О ценяват се знанията за синтаксиса на инструкциите на контролера, логическото мислене, спазване на срока за изпълнение
За средство 2:
• О ценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер за програмиране на
микроконтролери, логическото мислене, количество синтактични грешки
и бързина на отстраняване, правилното използване на възможностите на
асемблера и на контролера, правилните настройки на развойната среда,
спазване на срока за изпълнение, оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер за програмиране на микроконтролери, правилното свързване
на компютъра с програматора, правилните настройки на развойната среда,
спазване на срока за изпълнение, успешния запис на програмата в паметта
на контролера

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронно уредостроене“ –
втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 16
Наименование
на единицата:

Токозахранващи блокове

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 16.1: Познава видовете токоизправителни схеми
Знания

• О писва схемите на видовете токоизправителни схеми
• И дентифицира принципа на работа на видовете токоизправителни схеми
• Н азовава предимствата и недостатъците на видовете токоизправителни схеми
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Умения

• И зследва параметрите на токоизправителна схема
• П рави избор на токоизправителна схема за конкретно приложение

Компетентности

• С триктно спазва изискванията за монтаж на токоизправителна схема

Резултат от учене 16.2: Познава видовете изглаждащи филтри
Знания

• И зброява видовете филтри според схемното изпълнение
• Познава изискванията към изглаждащите филтри

Умения

• И збира подходяща схема на изглаждащ филтър
• И зчислява елементите на филтъра
• И зследва изглаждащ филтър

Компетентности

• А ргументирано обосновава избора на подходяща схема на изглаждащ филтър

Резултат от учене 16.3: Познава видовете стабилизатори на напрежение
Знания

• И зброява видовете стабилизатори според схемното изпълнение
• Познава изискванията към стабилизаторите

Умения

• И зчислява параметричен стабилизатор на напрежение
• И зследва стабилизатор на напрежение
• И зчислява коефициента на стабилизация

Компетентности

• К ачествено изчислява параметричен стабилизатор на напрежение, като се
съобразява с изискванията

Резултат от учене 16.4: Познава видовете преобразуватели на напрежение
Знания

• И дентифицира принципа на действие на инверторите
• И дентифицира принципа на действие на конверторите
• Познава принципа на действие на DC-DC преобразувателите

Умения

• И зследва DC-DC преобразувател
• О пределя параметри на инверторите

Компетентности

• Е фективно изследва DC-DC преобразувател при спазване на изискванията

Резултат от учене 16.5: Реализира на практика токозахранваща схема
Знания

• О писва техническите изисквания към токозахранващите схеми
• З нае изискванията за техника на безопасност при работа с токозахранващи
устройства

Умения

• Чертае електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
• Р азчита електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
• Монтира върху учебна платка токозахранващо устройство по зададена схема
• П роверява работоспособността на реализираната схема

Компетентности

• С амостоятелно изпълнява задачи по монтаж и оживяване на електронни
схеми, като спазва изискванията на ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теоретичен тест – по токоизправителни схеми, изглаждащи филтри, стабилизатори на напрежение, DC-DC преобразуватели на напрежение
Средство 2:
• Л абораторна задача – изчисляване и изследване на блок на токозахранващо
устройство
Средство 3:
• П рактическа задача – практическа реализация на токозахранващ блок
върху учебна платка по предварително задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средства 2 и 3:
• Учебна работилница, оборудвана със стендове и измервателна апаратура,
поялни станции
Критерии за оценяване: За средство 1:
• О ценяват се знанията за схемите и функционалните блокове на токозахранващите устройства, основните им параметри, предимства и недостатъци,
приложение
За средство 2:
• О ценяват се уменията за правилно свързване, снемане на характеристики,
изчисляване на параметри, анализ на резултатите, спазване на срока за
изпълнение
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За средство 3:
• В зети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата
на ЗБУТ за работа с електрически поялници
• И збрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически
величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени
изправните и неизправните елементи
• П равилно се профилират елементите, елементите са монтирани на правилните места, спойките са качествени, спазени сроковете за монтаж, работното място е организирано правилно и подредено според технологичната
последователност

ЕРУ 17
Наименование
на единицата:

Входно-изходни блокове

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Монтьор на електронна техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 17.1: Познава видовете клавиатури
Знания

• И дентифицира принципа на работа на матричната клавиатура
• И дентифицира принципа на работа на сензорните и квазисензорните клавиатури
• Изброява видовете бутони за клавиатури
• Познава специализирани ИС за управление на клавиатура

Умения

• Реализира на практика матрична 4×4 клавиатура
• Извършва ремонт на клавиатура

Компетентности

• Правилно демонтира/монтира компютърна клавиатура

Резултат от учене 17.2: Познава видовете индикатори и дисплеи
Знания

• О писва видовете цифрови индикатори
• О писва видовете цифрови дисплеи
• И дентифицира принципите на статичната и динамичната индикация
• Познава специализирани ИС за управление на индикации и дисплеи

Умения

• Реализира на практика 4-разрядна цифрова индикация
• Реализира управление на буквено-цифров дисплей върху лабораторна развойна платка

Компетентности

• Извършва качествена диагностика и ремонт на клавиатури

Резултат от учене 17.3: Познава видовете термопринтери
Знания

• Изброява видовете принтери според принципа на печат
• Познава производителите на термопринтери

Умения

• Демонтира/монтира термопринтер
• Извършва профилактика на термопринтер

Компетентности

• Извършва качествена диагностика и ремонт на термопринтери

Резултат от учене 17.4: Познава видовете интегрални АЦП и ЦАП
Знания

• Познава видовете АЦП според принципа на преобразуване
· Познава видовете ЦАП според принципа на преобразуване
· Н азовава основните параметри на АЦП и ЦАП
· Познава микроконтролери с вградени АЦП и ЦАП
· О писва специализирани АЦП и ЦАП

Умения

• Реализира на лабораторен стенд АЦП
• С нема характеристики и осцилограми
• Изчислява параметри

Компетентности

• А ргументирано обосновава избора на подходящ за конкретна задача АЦП
или ЦАП

Резултат от учене 17.5: Реализира на практика схема за въвеждане и изобразяване на информация
Знания

• О писва принципите за свързване на отделните електронни блокове
• Дефинира изискванията за техника на безопасност при работа с електронни
устройства
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Умения

• Чертае електрическа принципиална схема на устройство
• Разчита електрическа принципиална схема на устройство
• Монтира върху учебна платка електронно устройство по зададена схема
• Проверява работоспособността на реализираната схема

Компетентности

• С амостоятелно изпълнява задачи по монтаж и оживяване на електронни схеми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теоретичен тест – по видове клавиатури, индикатори и дисплеи, термопринтери, АЦП и ЦАП
Средство 2:
• Лабораторно изследване – изследване на АЦП и ЦАП върху лабораторен стенд
Средство 3:
• Практическа задача – реализиране на 4х4 матрична клавиатура или диагностика на компютърна клавиатура, реализиране на 4-разрядна светодиодна
индикация, демонтаж/монтаж на термопринтер, практическа реализация на
схема за въвеждане и изобразяване на шестнадесетично число
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна лаборатория със стендове за изследване на електронни схеми
За средство 3:
• Учебна работилница, оборудвана с инструменти, поялни станции и измервателна апаратура
Критерии за оценяване: За средство 1:
• О ценяват се знанията за видовете клавиатури, принципите на дешифриране
на натиснат бутон, принципите на задействане на бутоните, подредба, видове
бутони, предимства и недостатъци, приложение
За средство 2:
• О ценяват се уменията за правилно свързване на лабораторната постановка,
за снемане на характеристики, изчисляване на параметри, анализ на получените резултати, спазване на срока за изпълнение
За средство 3:
• О ценяват се уменията за правилна подредба и свързване на бутоните и
индикаторните елементи, качеството на изпълнение, работоспособността
на схемата, работоспособността на термопринтера след демонтаж/монтаж,
спазване на срока за изпълнение

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
специализирани учебни кабинети, а по практика – в учебни работилници и лаборатории
или базови обекти (фирми).
4.1. Учебен кабинет
Обу чениет о по т еори я и п ра к т ика се
извършва в учебни кабинети, оборудвани
с необходимата електронна и компютърна
техника. Обзавеждането на учебния кабинет
по теория включва: работно място за обучаващия и за всеки обучаван (работна маса
и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), екрани и стойки
за окачване на табла и учебно-технически
средства, учебни пособия: демонстрационни
макети и модели, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, справочници закони, наредби
и инструкции. Трябва да бъдат осигурени
необходимите количества образци от технически документи.
4.2. Компютърен кабинет
Компютърният кабинет трябва да предлага
персонален компютър на всеки обучаван с
необходимия специфичен хардуер и софтуер,
а също и инсталирани в мрежа принтер и

скенер, мултимедиен проектор и достъп до
интернет.
4.3. Измервателна лаборатория
В измервателната лаборатория трябва да
има: мултицети, тестери, стендове и осцилоскопи за измерване на параметри и характеристики на електронни изделия; макети на
функционални блокове, възли и устройства
за изследване, компютърни конфигурации за
емулация на специфични процеси и методи
в електрониката.
4.4. Учебна работилница по електрически
и механичен монтаж и демонтаж
В учебната работилница трябва да има:
специализирани работни маси с токозахранващ блок и изводи за постоянно напрежение
със следните стойности: регулируемо ± 2 до
36 V и променливо напрежение ~230 V; набор
от инструменти за запояване и разпояване на
електронни елементи, изработване на обемен
монтаж (поялници, вакуумпомпи, пинцети,
отвертки и др.); набор от експериментални
платки; набор от елементи и градивни материали за изработване на различни възли и
електронни устройства; програматори и развойни платки за различни видове контролери.
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5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който н яма
съответно професиона лно направление в
К ласификатора 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 при добита професиона лна
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по професия
„Монтьор на електронна техника“ 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.
4534

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в
пристанищата и рейдовете, за товарене и
разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или
други лица, както и за връзка на кораба с
брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от
2006 г.; изм., бр. 53 от 2006 г.; доп., бр. 62 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2010 г., бр. 83
от 2012 г. и бр. 52 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Тази наредба не се прилага за военните и граничнополицейските кораби, както
и яхти за развлечение и плавателни съдове
за развлечение.“
§ 2. В ч л. 23 д у м и т е „Пра ви л н и ка за
плаване по р. Дунав (ДВ, бр. 55 от 2005 г.)“
се заменят с „Правилата за плаване по река
Дунав (ДВ, бр. 35 от 2013 г.)“.
§ 3. В ч л. 24 д у м и т е „Пра ви л н и ка за
п лаване по бъ лгарск и я у част ък на река
Дунав и Специалните препоръки на Дунавската комисия към компетентните власти
на крайдунавските държави за прилагане
на основн и т е положен и я за п ла ва не по
Дунав (ДВ, бр. 55 от 2005 г.)“ се заменят с
„Правилата за плаване по река Дунав (ДВ,
бр. 35 от 2013 г.) и Специалните препоръки
на Дунавската комисия към компетентните
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власти на крайдунавските държави за прилагане на основните положения за плаване
по Дунав“.
§ 4. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и съобщава броя им на
регистратора и на съответната териториална
дирекция на ИА „Морска администрация“
се заменят с „и декларира броя им чрез подходящи технически средства в Националния
център за електронен документооборот на
морския транспорт към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
2. В ал. 2 думите „капитанът предоставя
информацията по ал. 1 на съответната териториална дирекция на ИА „Морска администрация“ и на регистратора“ се заменят
с „капитанът има задълженията по ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „на ИА „Морска администрация“ при търсене и спасяване“ се
заменят с „по реда на ал. 1“.
§ 5. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Списъкът по ал. 1 включва следните
данни:
1. фамилните имена на лицата на борда;
2. собствените им имена;
3. пол;
4. гражданство и дата на раждане;
5. информация, свързана с нуждата от
специални грижи или помощ в извънредни
ситуации, когато пътникът е посочил, че се
нуждае от такива;
6. номер за контакт при извънредна ситуация, когато пътникът е посочил такъв.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Списъкът се изготвя преди отплаване на пътническия кораб, но в никакъв
случай по-късно от 15 минути след неговото
отплаване, и се предоставя чрез подходящи
технически средства в Националния център
за електронен документооборот на морския
транспорт към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.“
3. В ал. 4 думите „на съответната териториална дирекция на ИА „Морска администрация“, на регистратора и на капитана“
се заменят с „чрез подходящи технически
средства в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт
към Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
4. В ал. 5 думите „на ИА „Морска админист раци я“ при т ърсене и спасяване“
се заменят с „чрез подходящи технически
средства в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт
към Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
§ 6. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „регистраторът“ се
добавя „на пътници“.
2. В ал. 2 накрая на текста се добавя „и се
заличава автоматично и без неоснователно
забавяне, когато повече не е необходима“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 2 се събира и
записва по начин, който предотвратява ненужно забавяне при качването или слизането на
пътниците от пътническия кораб, както и
многократното събиране на данни за същия
или подобен рейс.“
§ 7. Създават се чл. 59а – 59в:
„Чл. 59а. (1) Корабопритежателят, извършващ превоз с пътнически кораб, определя
регистратор на пътниците, който отговаря за
декларирането на информацията, по чл. 57
и 58, чрез подходящи технически средства
в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт към
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
(2) Корабопритежателят, извършващ превоз с пътнически кораб, съхранява личните
данни, събрани в съответствие с чл. 58, не
по-дълго, отколкото е необходимо и при
всички случаи само до момента, в който
конкретното пътуване на кораба приключи
благополучно, и данните се декларират в
Националния център за електронен докумен тооборот на морск и я т ранспор т к ъм
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Информацията се заличава
автоматично и без ненужно забавяне, след
като престане да бъде необходима.
(3) Корабопритежателят, извършващ превоз с пътнически кораб, записва и съобщава
на капитана преди отплаването на пътническия кораб информацията относно пътниците,
които са декларирали нужда от специални
грижи или помощ в извънредни ситуации.
Чл. 59б. (1) Корабопритежателят, извършващ превоз с пътнически кораб, въвежда
процедура за регистриране на данни, която
гарантира, че информацията по чл. 57 и 58
се докладва по точен и своевременен начин.
(2) Личните данни, събрани по чл. 58,
се съхраняват, колкото е необходимо и при
всички случаи най-късно до:
1. момента, в който конкретният рейс на
кораба приключи благополучно, но в никакъв
случай по-късно от 60 дни след отплаването
на кораба; или
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2. в случай на извънредна ситуация или
след произшествие, до приключване на евентуално разследване или съдебно производство.
Чл. 59в. Обработването на лични данни по
чл. 57, 58 и 59 се извършва съгласно Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (OB, L 119 от 2016 г.) и съгласно
Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от
институциите, органите, службите и агенциите
на Съюза и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L
295 от 2018 г.).“
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 21 се изменя така:
„21. „Регистратор на пътници“ е лице, определено от корабопритежателя, извършващ
превоз с пътнически кораб, като отговорно
за предаване на информацията за лицата,
които са се качили на борда на пътнически
кораб.“
2. Създава се т. 44:
„44. „Яхта за развлечение или плавателен
съд за развлечение“ означава плавателен съд
независимо от начина на задвижване, който
не извършва търговска дейност.“
Допълнителна разпоредба
§ 9. С тази наредба се въвеждат изискванията
на Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за
изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета
относно регистрацията на лица, които плават
на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища
на държавите – членки на Общността, и на
Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за
даване на сведения за кораби, пристигащи във
и/или напускащи пристанищата на държавите
членки (ОВ, L 315 от 2017 г.).
Министър:
Росен Желязков
4538
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-210
от 5 март 2020 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и писмо на Дирекция на природен парк „Врачански
Балкан“ (с вх. № 05-08-6392 от 9.10.2012 г. на
Министерството на околната среда и водите) с
цел опазване на характерен подземен ландшафт,
забележителен със своите калцитни образувания
(сталактити, сталагмити, сталактони, драперии,
дендрити, калцитни натеци, джобчета, кори и
др.) и наличие на подземен поток, синтрови
езерца и синтров водопад:
1. Обя вя ва м При род на забележ и т ел нос т
„Пещера „Черният извор“ в землището на с.
Краводер, община Криводол, област Враца, с
площ на наземната част от 14,765 дка и подземни
части на пещерата.
2. Природна забележителност „Пещера „Черният извор“ включва:
– част от поземлен имот с идентификатор
39236.163.129 (с п лощ 14,765 д к а) с ъгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Краводер (за
2019 г.), с ЕК АТТЕ 39236, община Криводол,
област Враца, одобрени със Заповед № РД-18202 от 25.01.2018 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; координатите на частта, попадаща в
природната забележителност, са представени в
координатна система БГС 2005 (кадастрална) в
приложението, представляващо неразделна част
от настоящата заповед;
– подземните части на пещерата са с хоризонтални проекции, представени с координати
в координатна система БГС 2005 (кадастрална)
съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящата заповед.
3. Входът на Пещера „Черният извор“, попадащ
в границата на природната забележителност,
е с координати: x 4794031.376 и y 329372.491 в
координатна система БГС 2005 (кадастрална).
4. В границата на природната забележителност се забранява:
4.1. Строителство на нови пътища с трайна
настилка, сгради и съоръжения, с изключение

на поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения.
4.2. Търсене, проучване и добив на подземни
богатства.
4.3. Изкопна и друга дейност, водеща до
трайни промени на ландшафта.
4.4. Скално катерене, екипиране на катерачески маршру ти и екопътеки в пещерата,
включително поставяне на клинове чрез пробиване и лепене и други дейности, свързани с
използването на пещерата за спортни прояви.
4.5. Къртене, чупене, пробиване и разширяване на отвори в пещерата и скалните венци.
4.6. Унищожаване, повреждане, пренасяне и
изнасяне на елементи от пещерната структура
(камъни и пещерни образувания), както и на
палеонтоложки или археологически находки.
4.7. Пренасяне и изнасяне на палеонтоложки или археологически находки, с изключение
при провеждането на регламентирани научни
изследвания.
4.8. Поставянето на надписи или знаци по
стените, пода, тавана или входа на пещерата,
с изключение за целите на картографирането.
4.9. Палене на огън, опушване с дим, използване на пиротехнически, димни и огнени
ефекти, използване на взрив.
4.10. Разкопаване и изнасяне от пещерата
на глина.
4.11. Изхвърляне на отпадъци и умрели животни в пещерата.
4.12. Използването на пещерата за осъществяването на производствени и складови дейности.
5. След влизане в сила на настоящата заповед
Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – Враца, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената
територия в КККР за землището на с. Краводер,
община Криводол, област Враца.
6. Природната забележителност да се впише
в Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната среда и водите.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров
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Приложение към т. 2 от Заповед с № РД-210/05.03.2020 г. на минист
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1. Координати на точките по границата на природна забележителност
„Ч
към т. 2
извор“
(ПИ
39236.163.129
–
част)
за
землището
на
с.
Краводер,
ЕКАТТЕ
39236,
о
1. Координати на точките по границата на Природна забележителност „Пещера „Черният извор“
Криводол,
Враца,
в координатна
система
БГС 2005(кадастра
(ПИ 39236.163.129
– част) област
за землището
напредставени
с. Краводер, ЕКАТТЕ
39236, община
Криводол,
област
Враца, представени в координатна система БГС 2005 (кадастрална):

№

X [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

4793869.358
4793869.157
4793870.056
4793897.079
4793921.048
4793940.146
4793945.442
4793958.439
4793966.920
4793978.216
4793987.065
4793994.043
4794004.404
4794013.322
4794020.816
4794026.527
4794035.712
4794046.914
4794052.671
4794057.246
4794056.680
4794056.532
4794058.523
4794062.337
4794061.878
4794071.653
4794067.531
4794050.872
4794050.737
4794042.101
4794030.102
4794014.951
4794003.453
4793989.573
4793977.530
4793969.963
4793960.871
4793953.422
4793938.095
4793914.683
4793894.345
4793888.609
4793882.912
4793881.422
4793880.863
4793879.895
4793876.428
4793870.800

Y [m]
329227.709
329206.416
329206.881
329225.575
329244.186
329253.540
329254.025
329287.601
329305.640
329322.974
329335.910
329342.183
329344.707
329343.880
329338.172
329333.196
329331.616
329330.581
329334.530
329345.599
329359.098
329365.987
329378.766
329390.084
329398.744
329415.802
329455.608
329454.570
329447.156
329438.239
329421.235
329416.840
329408.944
329393.329
329375.234
329361.553
329348.090
329340.024
329332.803
329322.860
329311.961
329306.993
329300.755
329287.970
329268.058
329254.786
329239.406
329229.080
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2. Координати на точките от хоризонталната проекция на подземните части на пещера
2. Координати на точките от хоризонталната проекция на подземните части на пещера „Черният
„Черният
извор“, представени в координатна система БГС 2005 (кадастрална)
извор“, представени в координатна система БГС 2005 (кадастрална):
№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

1

4794028.724

329392.326

48

4794029.120

329383.187

95

4794023.016

329375.951

2

4794028.753

329391.925

49

4794028.869

329383.052

96

4794022.448

329375.748

3

4794028.728

329391.544

50

4794028.440

329382.788

97

4794022.269

329375.634

4

4794028.535

329391.265

51

4794028.449

329382.459

98

4794022.207

329375.233

5

4794028.559

329391.066

52

4794028.291

329382.237

99

4794022.219

329374.759

6

4794028.674

329390.833

53

4794028.181

329382.270

100

4794022.227

329374.487

7

4794028.669

329390.360

54

4794028.126

329382.305

101

4794022.258

329373.996

8

4794028.623

329390.067

55

4794028.066

329382.486

102

4794022.079

329373.265

9

4794028.638

329389.504

56

4794028.113

329382.760

103

4794027.320

329375.827

10

4794028.615

329389.012

57

4794028.231

329383.090

104

4794030.335

329377.291

11

4794028.811

329388.509

58

4794028.272

329383.582

105

4794035.642

329379.473

12

4794028.779

329388.343

59

4794028.335

329383.930

106

4794034.698

329379.429

13

4794028.510

329388.191

60

4794028.344

329384.258

107

4794034.380

329379.694

14

4794028.407

329387.988

61

4794028.306

329384.366

108

4794033.781

329379.658

15

4794028.472

329387.625

62

4794028.195

329384.436

109

4794033.401

329379.631

16

4794028.512

329387.462

63

4794027.789

329384.625

110

4794032.908

329379.689

17

4794028.531

329387.427

64

4794027.377

329384.413

111

4794032.685

329379.864

18

4794028.723

329387.050

65

4794027.016

329384.276

112

4794032.573

329379.935

19

4794028.816

329386.998

66

4794026.656

329384.138

113

4794032.446

329379.932

20

4794029.217

329386.955

67

4794026.349

329384.058

114

4794030.938

329379.872

21

4794029.306

329387.030

68

4794026.007

329383.958

115

4794030.703

329379.848

22

4794029.519

329387.218

69

4794025.534

329383.962

116

4794030.486

329379.804

23

4794029.629

329387.203

70

4794025.176

329383.735

117

4794030.430

329379.822

24

4794029.722

329387.114

71

4794024.492

329383.443

118

4794030.300

329379.945

25

4794029.761

329387.006

72

4794024.302

329383.110

119

4794030.150

329380.086

26

4794029.818

329386.952

73

4794024.306

329382.965

120

4794030.105

329380.413

27

4794029.818

329386.917

74

4794024.384

329382.749

121

4794030.162

329380.997

28

4794029.771

329386.624

75

4794024.427

329382.550

122

4794030.173

329381.251

29

4794029.630

329386.475

76

4794024.430

329382.423

123

4794030.152

329381.378

30

4794029.653

329386.294

77

4794024.326

329382.238

124

4794030.328

329381.548

31

4794029.546

329386.236

78

4794024.319

329381.819

125

4794030.891

329381.580

32

4794029.476

329386.107

79

4794024.107

329381.595

126

4794031.068

329381.785

33

4794029.554

329385.927

80

4794024.093

329381.450

127

4794031.066

329381.840

34

4794029.630

329385.821

81

4794024.211

329381.089

128

4794030.971

329382.000

35

4794029.740

329385.786

82

4794024.219

329380.816

129

4794030.841

329382.106

36

4794030.123

329385.743

83

4794024.316

329380.600

130

4794030.709

329382.266

37

4794030.218

329385.600

84

4794024.465

329380.459

131

4794030.368

329382.766

38

4794030.186

329385.417

85

4794024.526

329380.243

132

4794030.274

329382.874

39

4794029.915

329385.356

86

4794024.470

329379.604

133

4794030.161

329383.016

40

4794029.460

329385.397

87

4794024.214

329379.015

134

4794030.362

329383.657

41

4794029.283

329385.211

88

4794024.078

329378.648

135

4794030.467

329384.095

42

4794029.305

329385.048

89

4794023.720

329378.419

136

4794030.570

329384.612

43

4794029.311

329384.848

90

4794023.582

329378.161

137

4794030.486

329385.044

44

4794029.455

329384.215

91

4794023.515

329377.286

138

4794030.794

329385.143

45

4794029.461

329383.997

92

4794023.460

329376.631

139

4794030.974

329385.221

46

4794029.451

329383.688

93

4794023.377

329376.337

140

4794031.049

329385.150

47

4794029.384

329383.523

94

4794023.254

329376.170

141

4794031.058

329384.841
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142

4794030.992

329384.567

193

4794032.653

329386.339

244

4794031.354

143

4794031.017

329384.313

194

4794032.834

329386.399

245

4794031.162

329396.339

144

4794031.074

329384.241

195

4794033.310

329386.266

246

4794030.985

329396.153

145

4794031.291

329384.283

196

4794033.394

329386.505

247

4794030.974

329395.898

146

4794031.417

329384.323

197

4794033.456

329386.926

248

4794030.814

329395.729

147

4794031.541

329384.417

198

4794033.431

329387.178

249

4794030.653

329395.634

148

4794031.666

329384.530

199

4794033.366

329387.542

250

4794030.568

329395.449

149

4794031.658

329384.838

200

4794033.225

329388.028

251

4794030.533

329395.376

150

4794031.597

329385.056

201

4794033.009

329388.640

252

4794030.371

329395.335

151

4794031.392

329385.232

202

4794032.857

329388.872

253

4794030.314

329395.387

152

4794031.350

329385.467

203

4794032.755

329389.289

254

4794030.219

329395.550

153

4794031.492

329385.581

204

4794032.656

329389.559

255

4794030.069

329395.746

154

4794031.692

329385.548

205

4794032.327

329390.313

256

4794029.972

329395.960

155

4794031.860

329385.426

206

4794032.213

329390.492

257

4794029.776

329396.447

156

4794031.956

329385.247

207

4794032.113

329390.800

258

4794029.697

329396.662

157

4794032.145

329384.943

208

4794031.963

329390.940

259

4794029.484

329397.165

158

4794032.267

329384.511

209

4794031.729

329390.880

260

4794029.277

329397.415

159

4794032.279

329384.056

210

4794031.548

329390.856

261

4794028.999

329397.626

160

4794032.426

329383.987

211

4794031.251

329391.048

262

4794028.758

329397.764

161

4794032.571

329384.046

212

4794031.120

329391.208

263

4794028.428

329397.883

162

4794032.841

329384.125

213

4794031.100

329391.280

264

4794028.136

329397.911

163

4794032.987

329384.129

214

4794031.461

329391.363

265

4794027.790

329397.901

164

4794033.094

329384.205

215

4794031.568

329391.439

266

4794027.428

329397.873

165

4794033.491

329384.289

216

4794031.657

329391.497

267

4794027.321

329397.799

166

4794033.561

329384.400

217

4794031.671

329391.696

268

4794027.101

329397.811

167

4794033.722

329384.476

218

4794031.501

329391.891

269

4794026.789

329397.911

168

4794034.157

329384.562

219

4794031.220

329392.175

270

4794026.627

329397.870

169

4794034.301

329384.602

220

4794031.195

329392.465

271

4794026.508

329397.575

170

4794034.452

329384.387

221

4794031.242

329392.703

272

4794026.390

329397.227

171

4794034.514

329384.153

222

4794031.200

329393.593

273

4794026.281

329397.206

172

4794034.662

329384.030

223

4794031.103

329393.826

274

4794026.151

329397.311

173

4794034.702

329385.886

224

4794030.988

329394.006

275

4794026.150

329397.365

174

4794034.548

329385.573

225

4794030.819

329394.238

276

4794026.219

329397.513

175

4794034.483

329385.261

226

4794030.871

329394.330

277

4794026.283

329397.806

176

4794034.416

329385.060

227

4794030.885

329394.477

278

4794026.298

329397.916

177

4794034.326

329385.002

228

4794030.991

329394.607

279

4794026.290

329398.207

178

4794034.109

329384.960

229

4794031.311

329394.851

280

4794026.234

329398.296

179

4794033.675

329384.912

230

4794031.380

329394.998

281

4794026.046

329398.509

180

4794033.567

329384.854

231

4794031.556

329395.204

282

4794025.518

329398.513

181

4794033.498

329384.725

232

4794031.856

329395.520

283

4794025.351

329398.635

182

4794033.225

329384.700

233

4794031.942

329395.723

284

4794025.216

329398.922

183

4794032.919

329384.601

234

4794032.061

329396.036

285

4794025.066

329399.064

184

4794032.700

329384.614

235

4794032.233

329396.201

286

4794025.039

329399.391

185

4794032.569

329384.773

236

4794032.397

329396.391

287

4794024.907

329399.569

186

4794032.506

329385.062

237

4794032.499

329396.648

288

4794024.937

329399.806

187

4794032.320

329385.221

238

4794032.496

329396.757

289

4794024.898

329399.897

188

4794032.216

329385.673

239

4794032.419

329396.901

290

4794024.749

329400.074

189

4794032.122

329385.797

240

4794032.198

329397.021

291

4794024.525

329400.250

190

4794032.139

329385.871

241

4794031.705

329397.063

292

4794024.338

329400.463

191

4794032.283

329385.911

242

4794031.598

329397.005

293

4794024.333

329400.645

192

4794032.567

329386.154

243

4794031.473

329396.912

294

4794024.381

329400.864

329396.617

2
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295

4794024.524

329400.923

346

4794031.769

329408.051

397

4794039.765

329392.336

296

4794024.747

329400.801

347

4794032.048

329407.858

398

4794039.752

329392.154

297

4794025.222

329400.687

348

4794032.285

329407.828

399

4794039.681

329392.079

298

4794025.572

329400.551

349

4794032.645

329407.965

400

4794039.697

329391.497

299

4794025.772

329400.556

350

4794033.188

329408.052

401

4794039.613

329391.241

300

4794025.897

329400.634

351

4794033.611

329407.883

402

4794039.580

329391.112

301

4794026.114

329400.694

352

4794033.800

329407.615

403

4794039.584

329390.949

302

4794026.292

329400.808

353

4794034.123

329407.114

404

4794039.590

329390.713

303

4794026.569

329401.325

354

4794034.289

329407.046

405

4794039.561

329390.457

304

4794026.630

329401.781

355

4794034.348

329406.848

406

4794039.464

329390.036

305

4794026.622

329402.053

356

4794034.348

329406.210

407

4794039.380

329389.779

306

4794026.508

329402.232

357

4794034.316

329405.373

408

4794039.295

329389.558

307

4794026.266

329402.407

358

4794034.259

329404.808

409

4794039.245

329389.412

308

4794025.742

329402.957

359

4794034.313

329404.137

410

4794039.271

329389.102

309

4794025.698

329403.264

360

4794034.247

329403.935

411

4794039.257

329388.975

310

4794026.023

329404.020

361

4794034.186

329403.496

412

4794039.280

329388.795

311

4794026.155

329404.514

362

4794034.138

329403.241

413

4794039.204

329388.228

312

4794026.217

329404.898

363

4794034.146

329402.932

414

4794039.099

329388.080

313

4794026.401

329405.467

364

4794034.071

329402.365

415

4794039.030

329387.932

314

4794026.413

329405.722

365

4794034.219

329402.260

416

4794038.852

329387.800

315

4794026.569

329405.981

366

4794034.403

329402.210

417

4794038.764

329387.725

316

4794026.651

329406.329

367

4794034.623

329402.186

418

4794038.420

329387.625

317

4794026.820

329406.788

368

4794034.816

329402.215

419

4794038.405

329387.533

318

4794027.043

329407.266

369

4794034.893

329402.243

420

4794038.407

329387.460

319

4794026.984

329407.447

370

4794034.862

329402.733

421

4794038.472

329387.044

320

4794027.014

329407.667

371

4794035.081

329403.339

422

4794038.474

329386.989

321

4794027.222

329408.072

372

4794035.220

329403.562

423

4794038.620

329386.303

322

4794027.289

329408.273

373

4794035.268

329403.817

424

4794038.629

329385.303

323

4794027.393

329408.458

374

4794035.364

329404.311

425

4794038.642

329384.830

324

4794027.661

329408.648

375

4794035.413

329404.476

426

4794038.720

329384.650

325

4794027.859

329408.726

376

4794035.397

329405.076

427

4794038.813

329384.561

326

4794028.145

329408.898

377

4794035.485

329405.169

428

4794038.915

329384.164

327

4794028.598

329408.982

378

4794035.649

329405.173

429

4794039.069

329383.841

328

4794029.169

329409.361

379

4794035.763

329404.995

430

4794039.267

329383.246

329

4794029.347

329409.494

380

4794035.778

329404.450

431

4794039.292

329382.992

330

4794029.812

329409.816

381

4794035.750

329404.176

432

4794039.392

329382.667

331

4794029.919

329409.874

382

4794035.563

329403.680

433

4794039.439

329382.305

332

4794029.912

329409.455

383

4794035.362

329403.056

434

4794039.464

329382.050

333

4794029.863

329409.253

384

4794035.093

329402.248

435

4794039.378

329381.867

334

4794029.828

329408.544

385

4794035.380

329400.741

436

4794039.344

329381.794

335

4794029.972

329407.948

386

4794036.845

329399.029

437

4794039.335

329381.411

336

4794030.012

329407.803

387

4794038.503

329396.404

438

4794039.250

329381.245

337

4794030.162

329407.643

388

4794039.840

329393.593

439

4794040.906

329381.853

338

4794030.306

329407.666

389

4794039.695

329393.535

440

4794040.903

329381.962

339

4794030.403

329408.103

390

4794039.601

329393.695

441

4794040.863

329382.088

340

4794030.412

329408.486

391

4794039.599

329393.786

442

4794040.858

329382.289

341

4794030.575

329408.490

392

4794039.555

329393.890

443

4794040.800

329382.378

342

4794030.937

329408.574

393

4794039.405

329393.508

444

4794040.589

329382.773

343

4794031.147

329408.871

394

4794039.484

329393.274

445

4794040.550

329382.881

344

4794031.631

329408.466

395

4794039.637

329393.042

446

4794040.391

329383.422

345

4794031.728

329408.232

396

4794039.697

329392.807

447

4794040.231

329383.927
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448

4794040.210

329384.017

499

4794036.200

329402.988

550

4794041.440

329418.264

449

4794040.185

329384.272

500

4794036.283

329403.281

551

4794041.514

329418.847

450

4794040.249

329384.583

501

4794036.290

329403.699

552

4794041.595

329419.214

451

4794040.350

329384.894

502

4794036.407

329404.049

553

4794041.676

329419.579

452

4794040.469

329385.189

503

4794036.586

329404.181

554

4794041.688

329419.853

453

4794040.628

329385.374

504

4794036.614

329404.491

555

4794041.789

329420.110

454

4794040.697

329385.486

505

4794036.736

329404.694

556

4794041.814

329420.547

455

4794040.947

329385.693

506

4794036.967

329404.882

557

4794041.986

329420.916

456

4794041.241

329386.228

507

4794037.051

329405.139

558

4794041.995

329421.261

457

4794041.233

329386.519

508

4794037.099

329405.377

559

4794041.988

329421.516

458

4794040.990

329386.750

509

4794036.948

329405.555

560

4794042.017

329421.754

459

4794040.729

329387.015

510

4794036.944

329405.718

561

4794042.193

329421.885

460

4794040.652

329387.158

511

4794036.825

329406.079

562

4794042.457

329421.762

461

4794040.610

329387.374

512

4794036.698

329406.749

563

4794042.657

329421.572

462

4794040.642

329387.503

513

4794036.432

329407.141

564

4794043.081

329421.583

463

4794040.786

329387.580

514

4794036.321

329407.212

565

4794043.397

329421.918

464

4794040.780

329387.797

515

4794035.631

329407.174

566

4794043.453

329422.311

465

4794040.738

329387.979

516

4794035.501

329407.261

567

4794043.507

329422.703

466

4794040.878

329388.219

517

4794035.516

329407.389

568

4794043.563

329423.030

467

4794041.023

329388.878

518

4794035.741

329407.814

569

4794043.718

329423.328

468

4794041.237

329389.048

519

4794035.740

329408.504

570

4794043.713

329423.523

469

4794041.230

329389.320

520

4794035.695

329408.849

571

4794043.866

329423.886

470

4794041.150

329389.593

521

4794035.653

329409.684

572

4794043.928

329423.985

471

4794041.032

329392.344

522

4794035.756

329409.923

573

4794043.925

329424.083

472

4794040.333

329394.024

523

4794035.799

329410.343

574

4794043.951

329424.311

473

4794040.371

329394.117

524

4794036.023

329410.786

575

4794044.105

329424.642

474

4794040.420

329394.336

525

4794036.300

329411.320

576

4794044.193

329425.003

475

4794040.471

329394.447

526

4794036.494

329411.526

577

4794044.249

329425.329

476

4794040.484

329394.629

527

4794036.887

329411.810

578

4794044.338

329425.691

477

4794040.529

329394.976

528

4794037.100

329412.034

579

4794044.363

329425.920

478

4794040.683

329395.343

529

4794037.653

329412.413

580

4794044.424

329426.116

479

4794040.678

329395.525

530

4794037.935

329412.712

581

4794044.479

329426.477

480

4794040.579

329395.850

531

4794038.105

329413.188

582

4794044.475

329426.639

481

4794040.608

329396.086

532

4794038.076

329413.589

583

4794044.468

329426.900

482

4794040.510

329397.031

533

4794038.158

329413.899

584

4794044.561

329427.034

483

4794040.452

329397.138

534

4794038.342

329415.142

585

4794044.714

329427.396

484

4794040.362

329397.118

535

4794038.445

329415.380

586

4794044.808

329427.560

485

4794040.317

329396.771

536

4794038.487

329415.801

587

4794044.836

329427.724

486

4794040.323

329396.571

537

4794038.883

329415.958

588

4794044.998

329427.729

487

4794040.350

329396.244

538

4794039.131

329416.217

589

4794045.166

329427.570

488

4794040.322

329395.898

539

4794039.614

329416.541

590

4794045.370

329427.251

489

4794040.272

329395.769

540

4794039.776

329416.600

591

4794045.507

329426.993

490

4794040.183

329395.676

541

4794040.030

329416.607

592

4794045.676

329426.803

491

4794040.123

329395.219

542

4794040.268

329416.540

593

4794045.776

329426.708

492

4794040.074

329395.036

543

4794040.379

329416.471

594

4794046.041

329426.552

493

4794040.026

329394.780

544

4794040.670

329416.461

595

4794046.110

329426.391

494

4794040.022

329394.770

545

4794040.851

329416.519

596

4794046.148

329426.229

495

4794039.247

329396.633

546

4794040.974

329416.705

597

4794046.282

329426.070

496

4794037.712

329399.386

547

4794041.130

329416.964

598

4794046.750

329425.627

497

4794036.628

329400.859

548

4794041.238

329417.640

599

4794047.015

329425.503

498

4794036.274

329402.280

549

4794041.302

329417.969

600

4794047.312

329425.349
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601

4794047.739

329425.198

652

4794048.698

329431.903

703

4794053.227

329424.728

602

4794048.103

329425.011

653

4794048.892

329431.941

704

4794053.042

329424.332

603

4794048.563

329424.894

654

4794049.019

329432.042

705

4794053.021

329423.939

604

4794048.794

329424.770

655

4794049.281

329432.017

706

4794053.159

329423.618

605

4794049.253

329424.685

656

4794049.515

329431.795

707

4794053.260

329423.523

606

4794049.547

329424.628

657

4794050.003

329431.809

708

4794053.592

329423.272

607

4794049.877

329424.507

658

4794050.299

329431.687

709

4794053.727

329423.112

608

4794050.009

329424.444

659

4794050.368

329431.591

710

4794053.962

329422.858

609

4794050.757

329424.465

660

4794050.793

329431.504

711

4794054.039

329422.436

610

4794050.951

329424.536

661

4794051.128

329431.187

712

4794054.218

329421.854

611

4794050.815

329424.727

662

4794051.547

329431.329

713

4794054.320

329421.695

612

4794050.286

329425.006

663

4794051.842

329431.273

714

4794054.393

329421.403

613

4794049.987

329425.225

664

4794052.234

329431.249

715

4794054.494

329421.275

614

4794049.854

329425.352

665

4794052.463

329431.192

716

4794054.632

329421.018

615

4794049.621

329425.509

666

4794052.631

329431.033

717

4794054.810

329420.470

616

4794049.452

329425.733

667

4794052.668

329430.871

718

4794054.918

329420.050

617

4794049.380

329425.992

668

4794052.670

329430.805

719

4794054.988

329419.888

618

4794049.344

329426.121

669

4794053.033

329430.620

720

4794055.005

329419.270

619

4794049.339

329426.284

670

4794053.165

329430.560

721

4794054.916

329418.974

620

4794049.201

329426.573

671

4794053.234

329430.430

722

4794055.022

329418.651

621

4794049.098

329426.765

672

4794053.271

329430.268

723

4794055.169

329418.069

622

4794048.930

329426.957

673

4794053.372

329430.173

724

4794055.042

329417.901

623

4794048.831

329427.019

674

4794053.604

329430.017

725

4794054.887

329417.637

624

4794048.696

329427.146

675

4794053.843

329429.600

726

4794054.698

329417.371

625

4794048.368

329427.234

676

4794053.914

329429.407

727

4794054.413

329417.070

626

4794047.742

329427.510

677

4794054.110

329429.379

728

4794054.287

329416.936

627

4794047.414

329427.568

678

4794054.373

329429.288

729

4794054.255

329416.902

628

4794047.380

329427.631

679

4794054.642

329429.002

730

4794054.224

329416.870

629

4794047.375

329427.794

680

4794054.680

329428.775

731

4794054.230

329416.642

630

4794047.128

329428.504

681

4794054.715

329428.711

732

4794054.268

329416.415

631

4794047.251

329428.801

682

4794055.008

329428.719

733

4794054.275

329416.187

632

4794047.314

329428.867

683

4794055.110

329428.559

734

4794054.245

329416.088

633

4794047.438

329429.099

684

4794055.251

329428.172

735

4794054.033

329415.496

634

4794047.561

329429.363

685

4794055.320

329428.010

736

4794053.878

329415.199

635

4794047.592

329429.429

686

4794055.391

329427.817

737

4794053.563

329414.799

636

4794047.654

329429.529

687

4794055.393

329427.719

738

4794053.406

329414.599

637

4794047.739

329430.019

688

4794055.269

329427.521

739

4794053.277

329414.530

638

4794047.734

329430.182

689

4794055.238

329427.487

740

4794053.186

329414.299

639

4794047.727

329430.443

690

4794055.109

329427.385

741

4794052.903

329413.932

640

4794047.724

329430.540

691

4794054.984

329427.220

742

4794052.947

329413.477

641

4794047.878

329430.903

692

4794054.987

329427.089

743

4794052.919

329413.347

642

4794048.006

329430.972

693

4794055.091

329426.831

744

4794052.890

329413.183

643

4794048.036

329431.038

694

4794055.098

329426.572

745

4794052.575

329412.816

644

4794048.061

329431.332

695

4794055.004

329426.470

746

4794052.514

329412.619

645

4794047.990

329431.558

696

4794054.627

329425.972

747

4794052.454

329412.454

646

4794047.947

329431.916

697

4794054.537

329425.676

748

4794052.392

329412.323

647

4794047.910

329432.110

698

4794054.189

329425.276

749

4794052.342

329411.799

648

4794047.968

329432.372

699

4794053.834

329425.168

750

4794052.215

329411.666

649

4794048.100

329432.278

700

4794053.705

329425.099

751

4794052.124

329411.403

650

4794048.369

329431.992

701

4794053.542

329425.095

752

4794051.936

329411.105

651

4794048.698

329431.903

702

4794053.321

329424.828

753

4794051.811

329410.938
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754

4794051.406

329410.275

805

4794056.268

329419.564

856

4794057.972

329425.151

755

4794051.310

329410.208

806

4794056.533

329419.376

857

4794058.006

329425.119

756

4794051.184

329410.042

807

4794056.571

329419.214

858

4794058.040

329425.087

757

4794051.089

329409.940

808

4794056.670

329419.152

859

4794058.042

329425.023

758

4794050.965

329409.709

809

4794056.808

329418.895

860

4794058.044

329424.925

759

4794050.938

329409.481

810

4794056.880

329418.637

861

4794058.013

329424.859

760

4794050.940

329409.415

811

4794056.917

329418.475

862

4794058.047

329424.827

761

4794050.978

329409.221

812

4794057.259

329419.070

863

4794058.079

329424.828

762

4794051.044

329409.190

813

4794057.254

329419.265

864

4794058.113

329424.796

763

4794051.140

329409.226

814

4794057.216

329419.427

865

4794058.117

329424.666

764

4794051.268

329409.359

815

4794057.212

329419.590

866

4794058.285

329424.475

765

4794051.297

329409.458

816

4794057.209

329419.688

867

4794058.350

329424.477

766

4794051.296

329409.491

817

4794057.207

329419.753

868

4794058.383

329424.445

767

4794051.522

329409.561

818

4794057.206

329419.818

869

4794058.384

329424.412

768

4794051.648

329409.761

819

4794057.117

329420.664

870

4794058.417

329424.381

769

4794051.776

329409.829

820

4794056.986

329420.724

871

4794058.944

329424.167

770

4794052.199

329409.841

821

4794056.978

329421.017

872

4794059.173

329424.141

771

4794052.584

329410.046

822

4794056.974

329421.148

873

4794059.212

329423.946

772

4794052.739

329410.378

823

4794056.836

329421.437

874

4794059.245

329423.882

773

4794052.825

329410.802

824

4794056.831

329421.632

875

4794059.279

329423.851

774

4794053.009

329411.199

825

4794056.728

329421.793

876

4794059.252

329423.653

775

4794052.967

329411.589

826

4794056.724

329421.956

877

4794059.255

329423.523

776

4794052.991

329411.883

827

4794056.687

329422.085

878

4794059.297

329423.199

777

4794052.984

329412.111

828

4794056.686

329422.151

879

4794059.401

329422.974

778

4794053.168

329412.572

829

4794056.679

329422.378

880

4794059.564

329422.945

779

4794053.722

329412.587

830

4794056.573

329422.734

881

4794059.724

329423.048

780

4794053.782

329412.751

831

4794056.534

329422.928

882

4794059.851

329423.214

781

4794053.771

329413.175

832

4794056.561

329423.157

883

4794059.942

329423.445

782

4794053.733

329413.337

833

4794056.586

329423.418

884

4794059.938

329423.575

783

4794053.657

329413.758

834

4794056.616

329423.517

885

4794059.967

329423.739

784

4794053.684

329413.954

835

4794056.765

329424.041

886

4794059.995

329423.871

785

4794053.776

329414.153

836

4794056.853

329424.370

887

4794060.088

329424.035

786

4794053.962

329414.516

837

4794056.847

329424.598

888

4794060.083

329424.231

787

4794053.988

329414.745

838

4794056.744

329424.824

889

4794060.045

329424.457

788

4794053.951

329414.907

839

4794056.735

329425.150

890

4794060.044

329424.490

789

4794054.078

329415.041

840

4794057.288

329425.165

891

4794060.073

329424.588

790

4794054.272

329415.111

841

4794057.286

329425.229

892

4794060.104

329424.687

791

4794054.426

329415.409

842

4794057.313

329425.459

893

4794060.165

329424.820

792

4794054.842

329415.713

843

4794057.347

329425.426

894

4794060.321

329425.085

793

4794055.163

329415.885

844

4794057.379

329425.427

895

4794060.381

329425.282

794

4794055.183

329416.342

845

4794057.412

329425.396

896

4794060.380

329425.314

795

4794055.175

329416.634

846

4794057.444

329425.396

897

4794060.373

329425.542

796

4794055.193

329417.189

847

4794057.478

329425.365

898

4794060.370

329425.672

797

4794055.381

329417.422

848

4794057.544

329425.334

899

4794060.365

329425.867

798

4794055.410

329417.586

849

4794057.578

329425.303

900

4794060.394

329425.999

799

4794055.627

329417.983

850

4794057.610

329425.304

901

4794060.453

329426.196

800

4794055.688

329418.148

851

4794057.644

329425.272

902

4794060.482

329426.327

801

4794055.747

329418.345

852

4794057.741

329425.275

903

4794060.513

329426.393

802

4794055.962

329418.840

853

4794057.809

329425.211

904

4794060.476

329426.555

803

4794056.252

329418.945

854

4794057.874

329425.213

905

4794060.473

329426.653

804

4794056.268

329419.564

855

4794057.940

329425.150

906

4794060.565

329426.883
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907

4794060.594

329427.015

958

4794061.637

329431.767

1009

4794061.779

329421.800

908

4794060.625

329427.080

959

4794061.676

329431.541

1010

4794061.783

329421.671

909

4794060.624

329427.113

960

4794061.711

329431.444

1011

4794061.818

329421.541

910

4794060.622

329427.178

961

4794061.712

329431.411

1012

4794061.962

329421.055

911

4794060.647

329427.439

962

4794061.717

329431.215

1013

4794062.035

329420.798

912

4794060.736

329427.768

963

4794061.720

329431.118

1014

4794062.102

329420.701

913

4794060.766

329427.866

964

4794061.756

329430.989

1015

4794062.138

329420.572

914

4794060.796

329427.933

965

4794061.893

329430.732

1016

4794062.140

329420.474

915

4794060.827

329428.031

966

4794061.928

329430.668

1017

4794062.178

329420.312

916

4794060.857

329428.130

967

4794062.098

329430.411

1018

4794062.127

329419.790

917

4794060.888

329428.162

968

4794062.144

329429.891

1019

4794062.096

329419.723

918

4794060.950

329428.262

969

4794062.152

329429.598

1020

4794062.067

329419.626

919

4794060.982

329428.328

970

4794062.189

329429.469

1021

4794062.069

329419.528

920

4794061.043

329428.460

971

4794062.224

329429.340

1022

4794062.043

329419.266

921

4794061.041

329428.526

972

4794062.260

329429.242

1023

4794062.047

329419.135

922

4794061.040

329428.558

973

4794062.404

329428.726

1024

4794062.018

329419.037

923

4794061.071

329428.656

974

4794062.375

329428.627

1025

4794061.934

329418.514

924

4794061.166

329428.724

975

4794062.381

329428.398

1026

4794061.974

329418.221

925

4794061.164

329428.789

976

4794062.517

329428.175

1027

4794061.984

329417.864

926

4794061.162

329428.855

977

4794062.552

329428.078

1028

4794061.985

329417.799

927

4794061.194

329428.888

978

4794062.590

329427.884

1029

4794061.986

329417.766

928

4794061.225

329428.954

979

4794062.865

329427.369

1030

4794061.988

329417.701

929

4794061.350

329429.153

980

4794063.298

329427.023

1031

4794061.993

329417.506

930

4794061.438

329429.481

981

4794063.495

329426.963

1032

4794061.995

329417.440

931

4794061.459

329429.938

982

4794063.571

329426.574

1033

4794062.034

329417.213

932

4794061.552

329430.135

983

4794063.480

329426.344

1034

4794062.071

329417.084

933

4794061.612

329430.300

984

4794063.449

329426.245

1035

4794062.073

329417.018

934

4794061.575

329430.462

985

4794063.420

329426.146

1036

4794062.079

329416.791

935

4794061.471

329430.720

986

4794063.360

329425.982

1037

4794062.050

329416.627

936

4794061.434

329430.849

987

4794063.267

329425.785

1038

4794061.767

329416.260

937

4794061.363

329431.076

988

4794063.236

329425.718

1039

4794061.640

329416.160

938

4794061.325

329431.239

989

4794063.208

329425.554

1040

4794061.711

329415.934

939

4794061.324

329431.302

990

4794063.148

329425.389

1041

4794062.082

329415.454

940

4794061.285

329431.531

991

4794063.053

329425.257

1042

4794062.119

329415.325

941

4794061.284

329431.594

992

4794063.023

329425.159

1043

4794062.089

329415.194

942

4794061.247

329431.725

993

4794062.995

329424.995

1044

4794062.058

329415.129

943

4794061.308

329431.856

994

4794062.964

329424.928

1045

4794061.871

329414.830

944

4794061.275

329431.920

995

4794062.839

329424.761

1046

4794061.622

329414.400

945

4794061.271

329432.050

996

4794062.809

329424.631

1047

4794061.595

329414.204

946

4794061.269

329432.116

997

4794062.782

329424.467

1048

4794061.569

329413.974

947

4794061.266

329432.246

998

4794062.785

329424.337

1049

4794061.477

329413.776

948

4794061.263

329432.344

999

4794062.690

329424.237

1050

4794061.229

329413.280

949

4794061.261

329432.409

1000

4794062.507

329423.808

1051

4794061.138

329413.050

950

4794061.287

329432.638

1001

4794062.411

329423.707

1052

4794061.080

329412.788

951

4794061.348

329432.803

1002

4794062.289

329423.411

1053

4794061.017

329412.687

952

4794061.376

329432.966

1003

4794062.261

329423.247

1054

4794060.864

329412.326

953

4794061.666

329433.071

1004

4794062.166

329423.115

1055

4794060.804

329412.161

954

4794061.700

329433.040

1005

4794062.075

329422.884

1056

4794060.745

329411.931

955

4794061.706

329432.844

1006

4794061.922

329422.554

1057

4794060.651

329411.766

956

4794061.650

329432.485

1007

4794061.804

329422.061

1058

4794060.624

329411.569

957

4794061.600

329431.897

1008

4794061.807

329421.963

1059

4794060.501

329411.306
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1060

4794060.471

329411.240

1111

4794055.646

329402.961

1162

4794051.718

329394.283

1061

4794060.408

329411.140

1112

4794055.518

329402.893

1163

4794051.748

329394.155

1062

4794060.378

329411.042

1113

4794055.325

329402.790

1164

4794051.749

329394.123

1063

4794060.103

329410.383

1114

4794055.163

329402.721

1165

4794051.752

329393.993

1064

4794059.978

329410.183

1115

4794055.037

329402.587

1166

4794051.725

329393.796

1065

4794059.947

329410.117

1116

4794055.041

329402.457

1167

4794051.759

329393.764

1066

4794059.917

329410.019

1117

4794055.009

329402.391

1168

4794052.119

329393.677

1067

4794059.886

329409.986

1118

4794054.979

329402.324

1169

4794052.150

329393.743

1068

4794059.728

329409.785

1119

4794054.948

329402.259

1170

4794052.210

329393.940

1069

4794059.604

329409.555

1120

4794054.793

329401.961

1171

4794052.239

329394.070

1070

4794059.448

329409.321

1121

4794054.702

329401.730

1172

4794052.270

329394.105

1071

4794059.386

329409.190

1122

4794054.671

329401.664

1173

4794052.335

329394.107

1072

4794059.298

329408.829

1123

4794054.640

329401.631

1174

4794052.373

329393.945

1073

4794059.237

329408.697

1124

4794054.546

329401.466

1175

4794052.375

329393.847

1074

4794059.207

329408.566

1125

4794054.483

329401.398

1176

4794052.448

329393.556

1075

4794059.085

329408.269

1126

4794054.391

329401.168

1177

4794052.868

329393.697

1076

4794059.026

329408.072

1127

4794054.332

329400.971

1178

4794052.895

329393.925

1077

4794058.996

329407.941

1128

4794054.334

329400.874

1179

4794052.858

329394.055

1078

4794058.968

329407.810

1129

4794054.369

329400.777

1180

4794052.916

329394.350

1079

4794058.651

329407.475

1130

4794054.403

329400.745

1181

4794052.846

329394.511

1080

4794058.492

329407.309

1131

4794054.410

329400.484

1182

4794052.838

329394.772

1081

4794058.429

329407.241

1132

4794054.448

329400.290

1183

4794052.868

329394.903

1082

4794058.433

329407.111

1133

4794054.450

329400.225

1184

4794052.863

329395.066

1083

4794058.573

329406.724

1134

4794054.388

329400.092

1185

4794052.927

329395.132

1084

4794058.575

329406.660

1135

4794054.358

329400.026

1186

4794052.984

329395.394

1085

4794058.482

329406.493

1136

4794054.366

329399.733

1187

4794053.105

329395.789

1086

4794058.455

329406.297

1137

4794054.240

329399.535

1188

4794053.229

329396.020

1087

4794058.426

329406.133

1138

4794054.147

329399.402

1189

4794053.416

329396.286

1088

4794058.366

329405.969

1139

4794054.084

329399.302

1190

4794053.509

329396.484

1089

4794058.182

329405.572

1140

4794053.959

329399.104

1191

4794053.635

329396.618

1090

4794058.092

329405.277

1141

4794053.895

329399.036

1192

4794053.858

329396.820

1091

4794058.030

329405.145

1142

4794053.833

329398.937

1193

4794054.014

329397.085

1092

4794063.053

329425.257

1143

4794053.773

329398.773

1194

4794054.117

329397.192

1093

4794057.837

329405.042

1144

4794053.489

329398.406

1195

4794054.353

329397.457

1094

4794057.774

329404.974

1145

4794053.469

329397.949

1196

4794054.717

329398.020

1095

4794057.582

329404.840

1146

4794053.312

329397.718

1197

4794054.838

329398.184

1096

4794057.486

329404.771

1147

4794053.120

329397.614

1198

4794054.807

329398.370

1097

4794057.389

329404.737

1148

4794052.804

329397.248

1199

4794054.880

329398.667

1098

4794057.325

329404.703

1149

4794052.744

329397.050

1200

4794054.970

329398.833

1099

4794057.134

329404.567

1150

4794052.625

329396.656

1201

4794054.946

329399.016

1100

4794057.005

329404.465

1151

4794052.596

329396.493

1202

4794054.988

329399.180

1101

4794056.909

329404.430

1152

4794052.601

329396.329

1203

4794054.969

329399.590

1102

4794056.688

329404.195

1153

4794052.477

329396.097

1204

4794055.093

329399.838

1103

4794056.631

329403.901

1154

4794052.324

329395.735

1205

4794055.080

329400.093

1104

4794056.539

329403.671

1155

4794052.262

329395.635

1206

4794055.287

329400.531

1105

4794056.509

329403.571

1156

4794052.172

329395.340

1207

4794055.287

329400.688

1106

4794056.511

329403.474

1157

4794052.016

329395.074

1208

4794055.423

329400.903

1107

4794056.063

329403.202

1158

4794051.797

329394.743

1209

4794055.716

329401.346

1108

4794055.934

329403.132

1159

4794051.736

329394.579

1210

4794055.975

329401.749

1109

4794055.838

329403.065

1160

4794051.737

329394.547

1211

4794056.325

329402.165

1110

4794055.742

329402.997

1161

4794051.740

329394.448

1212

4794056.620

329402.497
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1213

4794056.844

329402.662

1264

4794062.071

329412.294

1315

4794064.531

329426.014

1214

4794057.050

329402.741

1265

4794062.194

329412.590

1316

4794064.529

329426.079

1215

4794057.270

329402.781

1266

4794062.438

329413.150

1317

4794064.562

329426.080

1216

4794057.554

329402.880

1267

4794062.463

329413.444

1318

4794064.655

329426.278

1217

4794057.726

329402.998

1268

4794062.558

329413.578

1319

4794064.685

329426.343

1218

4794057.884

329403.193

1269

4794062.581

329413.904

1320

4794064.684

329426.376

1219

4794058.030

329403.444

1270

4794062.578

329414.001

1321

4794064.682

329426.474

1220

4794058.091

329403.716

1271

4794062.640

329414.101

1322

4794064.680

329426.539

1221

4794058.158

329403.923

1272

4794062.792

329414.529

1323

4794064.707

329426.735

1222

4794058.181

329404.034

1273

4794062.853

329414.660

1324

4794064.673

329426.799

1223

4794058.213

329404.146

1274

4794062.808

329416.322

1325

4794064.670

329426.897

1224

4794058.300

329404.393

1275

4794062.836

329416.518

1326

4794064.760

329427.193

1225

4794058.414

329404.677

1276

4794062.898

329416.617

1327

4794064.817

329427.488

1226

4794058.518

329404.975

1277

4794062.958

329416.815

1328

4794064.907

329427.784

1227

4794058.724

329405.391

1278

4794062.878

329417.334

1329

4794064.934

329427.980

1228

4794058.801

329405.601

1279

4794062.841

329417.495

1330

4794064.898

329428.109

1229

4794058.871

329405.837

1280

4794062.834

329417.756

1331

4794064.951

329428.534

1230

4794058.982

329406.016

1281

4794062.800

329417.821

1332

4794065.013

329428.666

1231

4794059.164

329406.079

1282

4794062.596

329418.107

1333

4794065.040

329428.830

1232

4794059.409

329406.011

1283

4794062.562

329418.173

1334

4794065.038

329428.928

1233

4794059.606

329406.126

1284

4794062.748

329418.536

1335

4794065.064

329429.189

1234

4794059.779

329406.724

1285

4794062.901

329418.899

1336

4794064.955

329429.577

1235

4794059.894

329406.880

1286

4794062.899

329418.963

1337

4794064.953

329429.642

1236

4794060.102

329407.178

1287

4794062.728

329419.251

1338

4794064.980

329429.872

1237

4794060.502

329407.747

1288

4794062.754

329419.513

1339

4794065.005

329430.133

1238

4794060.652

329408.124

1289

4794062.784

329419.579

1340

4794064.800

329430.485

1239

4794060.756

329408.488

1290

4794062.846

329419.744

1341

4794064.540

329430.478

1240

4794060.856

329408.849

1291

4794062.811

329419.809

1342

4794064.420

329430.084

1241

4794061.074

329409.486

1292

4794062.834

329420.167

1343

4794064.235

329429.720

1242

4794061.342

329410.290

1293

4794062.864

329420.234

1344

4794064.211

329429.395

1243

4794061.341

329410.383

1294

4794062.927

329420.300

1345

4794064.067

329428.673

1244

4794061.244

329410.381

1295

4794063.049

329420.629

1346

4794064.039

329428.542

1245

4794061.056

329410.115

1296

4794063.204

329420.894

1347

4794064.009

329428.411

1246

4794060.770

329409.814

1297

4794063.231

329421.124

1348

4794063.983

329428.215

1247

4794060.739

329409.781

1298

4794063.293

329421.255

1349

4794063.994

329427.791

1248

4794060.673

329409.779

1299

4794063.415

329421.519

1350

4794063.934

329427.626

1249

4794060.605

329409.875

1300

4794063.437

329421.944

1351

4794063.939

329427.431

1250

4794060.604

329409.907

1301

4794063.427

329422.302

1352

4794063.844

329427.331

1251

4794060.635

329410.006

1302

4794063.514

329422.695

1353

4794063.740

329427.557

1252

4794060.729

329410.139

1303

4794063.573

329422.925

1354

4794063.640

329427.618

1253

4794060.825

329410.206

1304

4794063.692

329423.319

1355

4794063.543

329427.616

1254

4794060.919

329410.308

1305

4794063.805

329424.007

1356

4794063.174

329427.964

1255

4794061.014

329410.440

1306

4794063.832

329424.170

1357

4794063.108

329428.028

1256

4794061.329

329410.839

1307

4794063.892

329424.367

1358

4794063.075

329428.059

1257

4794061.481

329411.202

1308

4794064.075

329424.828

1359

4794063.040

329428.123

1258

4794061.578

329411.238

1309

4794064.226

329425.289

1360

4794063.002

329428.318

1259

4794061.673

329411.371

1310

4794064.351

329425.455

1361

4794062.898

329428.543

1260

4794061.733

329411.536

1311

4794064.380

329425.586

1362

4794062.862

329428.673

1261

4794061.890

329411.767

1312

4794064.408

329425.750

1363

4794062.858

329428.803

1262

4794061.919

329411.866

1313

4794064.535

329425.883

1364

4794062.825

329428.868

1263

4794061.919

329411.866

1314

4794064.533

329425.949

1365

4794062.751

329429.158
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1366

4794062.738

329429.614

1417

4794061.350

329435.149

1468

4794059.525

329439.922

1367

4794062.698

329429.906

1418

4794061.286

329435.049

1469

4794059.524

329439.953

1368

4794062.660

329430.102

1419

4794061.294

329434.756

1470

4794059.553

329440.052

1369

4794062.592

329430.197

1420

4794061.265

329434.658

1471

4794059.551

329440.150

1370

4794062.519

329430.488

1421

4794061.301

329434.495

1472

4794059.517

329440.214

1371

4794062.484

329430.553

1422

4794061.304

329434.398

1473

4794059.573

329440.541

1372

4794062.415

329430.713

1423

4794061.306

329434.332

1474

4794059.727

329440.871

1373

4794062.316

329430.775

1424

4794061.342

329434.236

1475

4794059.757

329440.938

1374

4794062.282

329430.840

1425

4794061.379

329434.074

1476

4794059.814

329441.233

1375

4794062.374

329431.038

1426

4794061.585

329433.656

1477

4794059.874

329441.462

1376

4794062.372

329431.104

1427

4794061.590

329433.494

1478

4794059.934

329441.627

1377

4794062.371

329431.168

1428

4794061.236

329433.354

1479

4794059.996

329441.759

1378

4794062.360

329431.560

1429

4794061.136

329433.415

1480

4794060.217

329442.025

1379

4794062.289

329431.785

1430

4794061.033

329433.608

1481

4794060.245

329442.157

1380

4794062.350

329431.918

1431

4794060.999

329433.672

1482

4794060.339

329442.290

1381

4794062.315

329432.015

1432

4794060.996

329433.770

1483

4794060.431

329442.520

1382

4794062.341

329432.243

1433

4794060.962

329433.803

1484

4794060.461

329442.619

1383

4794062.369

329432.406

1434

4794060.961

329433.835

1485

4794060.523

329442.751

1384

4794062.397

329432.570

1435

4794060.825

329434.059

1486

4794060.552

329442.850

1385

4794062.361

329432.699

1436

4794060.790

329434.155

1487

4794060.581

329443.013

1386

4794062.359

329432.765

1437

4794060.652

329434.412

1488

4794060.514

329443.077

1387

4794062.356

329432.895

1438

4794060.616

329434.542

1489

4794060.637

329443.341

1388

4794062.251

329433.152

1439

4794060.420

329434.569

1490

4794060.696

329443.570

1389

4794062.153

329433.150

1440

4794060.223

329434.596

1491

4794060.753

329443.864

1390

4794062.084

329433.311

1441

4794060.222

329434.630

1492

4794061.035

329444.264

1391

4794061.977

329433.634

1442

4794060.086

329434.853

1493

4794061.032

329444.362

1392

4794061.939

329433.829

1443

4794060.117

329434.920

1494

4794060.998

329444.425

1393

4794061.967

329434.025

1444

4794060.047

329435.113

1495

4794061.022

329444.720

1394

4794061.996

329434.156

1445

4794060.011

329435.210

1496

4794061.087

329444.786

1395

4794062.087

329434.387

1446

4794059.810

329435.433

1497

4794061.152

329444.788

1396

4794062.010

329434.807

1447

4794059.679

329435.461

1498

4794061.329

329445.445

1397

4794062.008

329434.905

1448

4794059.616

329435.362

1499

4794061.387

329445.674

1398

4794061.970

329435.099

1449

4794059.424

329435.259

1500

4794061.384

329445.804

1399

4794061.965

329435.296

1450

4794059.348

329435.648

1501

4794061.316

329445.901

1400

4794061.932

329435.296

1451

4794059.411

329435.715

1502

4794061.312

329446.063

1401

4794062.018

329435.721

1452

4794059.442

329435.781

1503

4794061.426

329446.653

1402

4794062.039

329435.848

1453

4794059.438

329435.911

1504

4794061.512

329447.079

1403

4794062.040

329436.112

1454

4794059.469

329435.978

1505

4794061.560

329447.700

1404

4794062.129

329436.440

1455

4794059.466

329436.108

1506

4794061.586

329447.962

1405

4794061.719

329437.113

1456

4794059.553

329436.500

1507

4794061.583

329448.091

1406

4794061.628

329436.851

1457

4794059.504

329437.086

1508

4794061.611

329448.255

1407

4794061.597

329436.817

1458

4794059.533

329437.250

1509

4794061.608

329448.352

1408

4794061.601

329436.687

1459

4794059.465

329437.346

1510

4794061.599

329448.711

1409

4794061.570

329436.588

1460

4794059.386

329437.832

1511

4794061.621

329449.070

1410

4794061.542

329436.457

1461

4794059.443

329438.159

1512

4794061.735

329449.659

1411

4794061.546

329436.327

1462

4794059.502

329438.357

1513

4794061.720

329450.213

1412

4794061.463

329435.771

1463

4794059.398

329438.582

1514

4794061.750

329450.311

1413

4794061.434

329435.607

1464

4794059.416

329439.136

1515

4794061.748

329450.377

1414

4794061.379

329435.247

1465

4794059.506

329439.400

1516

4794061.777

329450.541

1415

4794061.381

329435.181

1466

4794059.537

329439.466

1517

4794061.805

329450.672

1416

4794061.381

329435.181

1467

4794059.565

329439.628

1518

4794061.803

329450.737
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1519

4794062.063

329450.776

1570

4794062.249

329446.350

1621

4794059.713

329460.546

1520

4794062.066

329450.679

1571

4794062.312

329447.654

1622

4794059.734

329461.045

1521

4794062.069

329450.581

1572

4794062.342

329447.721

1623

4794059.696

329461.151

1522

4794062.072

329450.451

1573

4794062.337

329447.884

1624

4794059.680

329461.756

1523

4794062.042

329450.353

1574

4794062.302

329448.013

1625

4794059.675

329461.934

1524

4794062.045

329450.255

1575

4794062.355

329448.439

1626

4794059.434

329462.923

1525

4794062.046

329450.222

1576

4794062.315

329448.697

1627

4794059.428

329463.137

1526

4794062.017

329450.091

1577

4794062.373

329448.959

1628

4794059.426

329463.208

1527

4794061.898

329449.664

1578

4794062.433

329449.156

1629

4794059.308

329463.632

1528

4794061.873

329449.402

1579

4794062.429

329449.287

1630

4794059.328

329464.202

1529

4794061.875

329449.338

1580

4794062.460

329449.386

1631

4794059.348

329464.809

1530

4794061.878

329449.207

1581

4794062.545

329449.844

1632

4794059.450

329464.953

1531

4794061.884

329448.979

1582

4794062.503

329450.168

1633

4794059.402

329465.414

1532

4794061.893

329448.653

1583

4794062.500

329450.299

1634

4794059.420

329466.056

1533

4794061.928

329448.557

1584

4794062.494

329450.494

1635

4794059.412

329466.341

1534

4794061.931

329448.459

1585

4794062.424

329450.688

1636

4794059.444

329466.484

1535

4794061.750

329447.932

1586

4794062.517

329450.854

1637

4794059.401

329466.733

1536

4794061.785

329447.836

1587

4794062.490

329451.367

1638

4794059.364

329466.802

1537

4794061.820

329447.739

1588

4794062.490

329451.403

1639

4794059.392

329467.053

1538

4794061.860

329447.479

1589

4794062.516

329451.758

1640

4794059.352

329467.230

1539

4794061.864

329447.349

1590

4794062.618

329451.939

1641

4794059.350

329467.336

1540

4794061.875

329446.959

1591

4794062.651

329452.011

1642

4794059.295

329468.010

1541

4794061.887

329446.503

1592

4794062.879

329452.801

1643

4794059.327

329468.154

1542

4794061.893

329446.274

1593

4794062.966

329453.515

1644

4794059.348

329468.689

1543

4794061.768

329446.044

1594

4794062.886

329453.834

1645

4794059.344

329468.831

1544

4794061.641

329445.942

1595

4794062.847

329453.974

1646

4794059.334

329469.187

1545

4794061.680

329445.748

1596

4794062.767

329454.292

1647

4794059.322

329469.614

1546

4794061.684

329445.585

1597

4794062.361

329454.816

1648

4794059.204

329470.074

1547

4794061.625

329445.323

1598

4794062.063

329455.306

1649

4794059.160

329470.358

1548

4794061.498

329445.221

1599

4794061.917

329455.444

1650

4794059.085

329470.497

1549

4794061.501

329445.090

1600

4794061.767

329455.689

1651

4794058.806

329471.593

1550

4794061.512

329444.700

1601

4794061.584

329455.898

1652

4794058.869

329471.880

1551

4794061.356

329444.435

1602

4794061.368

329456.000

1653

4794058.899

329472.094

1552

4794061.367

329444.044

1603

4794061.077

329456.205

1654

4794058.854

329472.449

1553

4794061.436

329443.883

1604

4794061.039

329456.311

1655

4794058.774

329472.768

1554

4794061.506

329443.722

1605

4794060.860

329456.341

1656

4794058.764

329473.123

1555

4794061.540

329443.659

1606

4794060.713

329456.480

1657

4794058.726

329473.229

1556

4794061.673

329443.564

1607

4794060.165

329457.034

1658

4794058.721

329473.406

1557

4794061.726

329443.472

1608

4794059.905

329457.383

1659

4794058.714

329473.656

1558

4794061.928

329443.799

1609

4794059.901

329457.525

1660

4794058.711

329473.762

1559

4794061.893

329443.864

1610

4794059.792

329457.665

1661

4794058.631

329474.080

1560

4794061.890

329443.962

1611

4794059.784

329457.950

1662

4794058.590

329474.257

1561

4794061.888

329444.058

1612

4794059.739

329458.269

1663

4794058.583

329474.542

1562

4794061.912

329444.386

1613

4794059.731

329458.553

1664

4794058.526

329475.323

1563

4794061.910

329444.450

1614

4794059.861

329459.020

1665

4794058.485

329475.500

1564

4794061.906

329444.581

1615

4794059.887

329459.376

1666

4794058.480

329475.714

1565

4794061.934

329444.777

1616

4794059.881

329459.590

1667

4794058.354

329476.388

1566

4794061.963

329444.876

1617

4794059.840

329459.766

1668

4794058.269

329476.919

1567

4794062.111

329445.434

1618

4794059.799

329459.979

1669

4794058.220

329477.415

1568

4794062.141

329445.564

1619

4794059.761

329460.085

1670

4794058.137

329477.804

1569

4794062.195

329445.958

1620

4794059.687

329460.189

1671

4794058.095

329478.089
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1672

4794057.978

329478.441

1723

4794059.661

329484.610

1774

4794061.303

329502.705

1673

4794057.897

329478.795

1724

4794059.721

329485.039

1775

4794061.402

329502.991

1674

4794057.887

329479.186

1725

4794059.534

329485.354

1776

4794061.395

329503.276

1675

4794057.822

329480.217

1726

4794059.525

329485.674

1777

4794061.314

329503.630

1676

4794057.860

329481.464

1727

4794059.484

329485.851

1778

4794061.413

329503.882

1677

4794057.854

329481.713

1728

4794059.589

329485.925

1779

4794061.371

329504.130

1678

4794057.805

329482.174

1729

4794059.651

329486.284

1780

4794061.473

329504.311

1679

4794057.797

329482.459

1730

4794059.780

329486.785

1781

4794061.469

329504.453

1680

4794057.720

329482.707

1731

4794059.665

329487.066

1782

4794061.391

329504.700

1681

4794057.681

329482.812

1732

4794059.656

329487.423

1783

4794061.275

329505.054

1682

4794057.745

329483.062

1733

4794059.754

329487.746

1784

4794061.087

329505.404

1683

4794057.742

329483.169

1734

4794059.838

329488.531

1785

4794061.036

329505.972

1684

4794057.630

329483.379

1735

4794059.660

329488.526

1786

4794060.566

329506.209

1685

4794057.446

329483.589

1736

4794059.513

329488.736

1787

4794060.346

329506.452

1686

4794057.335

329483.764

1737

4794059.153

329488.869

1788

4794060.119

329506.945

1687

4794057.331

329483.905

1738

4794059.076

329489.080

1789

4794059.922

329507.651

1688

4794057.400

329483.979

1739

4794059.051

329490.005

1790

4794059.807

329507.968

1689

4794057.541

329484.018

1740

4794059.112

329490.362

1791

4794059.728

329508.215

1690

4794057.887

329484.384

1741

4794059.106

329490.576

1792

4794059.470

329508.564

1691

4794057.779

329484.453

1742

4794059.189

329491.468

1793

4794059.281

329508.951

1692

4794057.809

329484.631

1743

4794059.358

329491.794

1794

4794059.058

329509.300

1693

4794057.911

329484.812

1744

4794059.387

329492.044

1795

4794058.691

329509.717

1694

4794057.871

329484.954

1745

4794059.450

329492.365

1796

4794059.167

329512.191

1695

4794058.114

329485.173

1746

4794059.427

329493.183

1797

4794059.369

329512.857

1696

4794058.355

329485.536

1747

4794059.488

329493.542

1798

4794059.469

329517.257

1697

4794058.351

329485.679

1748

4794059.579

329494.149

1799

4794059.005

329518.124

1698

4794058.419

329485.787

1749

4794059.607

329494.398

1800

4794058.714

329520.753

1699

4794058.741

329485.725

1750

4794059.659

329495.112

1801

4794058.892

329522.297

1700

4794058.783

329485.477

1751

4794059.862

329495.510

1802

4794058.850

329523.835

1701

4794058.855

329485.444

1752

4794060.034

329495.729

1803

4794058.594

329525.148

1702

4794058.926

329485.446

1753

4794060.158

329496.407

1804

4794058.576

329525.807

1703

4794059.003

329485.234

1754

4794060.250

329496.945

1805

4794058.540

329527.124

1704

4794059.007

329485.091

1755

4794060.315

329497.159

1806

4794059.145

329529.120

1705

4794059.011

329484.949

1756

4794060.452

329497.377

1807

4794059.304

329531.322

1706

4794058.951

329484.520

1757

4794060.446

329497.590

1808

4794059.002

329534.392

1707

4794058.990

329484.414

1758

4794060.476

329497.769

1809

4794058.472

329537.676

1708

4794059.031

329484.201

1759

4794060.543

329497.949

1810

4794058.376

329541.192

1709

4794059.069

329484.131

1760

4794060.576

329498.056

1811

4794058.482

329545.372

1710

4794059.144

329483.991

1761

4794060.573

329498.164

1812

4794057.988

329547.336

1711

4794059.109

329483.954

1762

4794060.566

329498.413

1813

4794057.952

329548.655

1712

4794059.110

329483.919

1763

4794060.520

329498.767

1814

4794057.209

329551.713

1713

4794059.181

329483.921

1764

4794060.538

329499.444

1815

4794057.411

329552.377

1714

4794059.212

329484.100

1765

4794060.531

329499.693

1816

4794058.248

329553.940

1715

4794059.358

329483.961

1766

4794060.591

329500.085

1817

4794058.230

329554.598

1716

4794059.363

329483.784

1767

4794060.694

329500.231

1818

4794058.224

329554.818

1717

4794059.626

329483.293

1768

4794060.720

329500.588

1819

4794057.956

329556.570

1718

4794059.728

329483.437

1769

4794060.998

329500.845

1820

4794054.215

329556.688

1719

4794059.599

329484.289

1770

4794061.096

329501.168

1821

4794054.043

329554.923

1720

4794059.661

329484.610

1771

4794060.978

329501.555

1822

4794053.171

329554.680

1721

4794059.721

329485.039

1772

4794060.900

329501.839

1823

4794052.993

329553.137

1722

4794059.599

329484.289

1773

4794061.096

329502.450

1824

4794053.231

329552.483
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1825

4794053.742

329549.859

1876

4794031.401

329603.115

1927

4794034.215

329564.497

1826

4794054.864

329549.011

1877

4794031.377

329603.992

1928

4794034.091

329560.975

1827

4794055.822

329546.178

1878

4794028.949

329604.367

1929

4794035.030

329558.802

1828

4794055.496

329541.992

1879

4794027.405

329604.545

1930

4794034.858

329557.039

1829

4794054.909

329539.337

1880

4794023.866

329605.327

1931

4794034.870

329556.600

1830

4794055.218

329536.048

1881

4794020.356

329605.012

1932

4794034.906

329555.280

1831

4794052.564

329536.635

1882

4794020.119

329605.665

1933

4794035.370

329554.414

1832

4794052.326

329537.288

1883

4794020.706

329608.320

1934

4794035.436

329551.998

1833

4794048.793

329537.852

1884

4794019.578

329609.387

1935

4794035.835

329545.413

1834

4794047.677

329538.481

1885

4794019.482

329612.903

1936

4794035.254

329542.538

1835

4794047.183

329540.446

1886

4794019.910

329613.354

1937

4794035.699

329542.331

1836

4794045.860

329540.630

1887

4794019.398

329615.979

1938

4794035.521

329540.788

1837

4794045.848

329541.070

1888

4794019.402

329623.893

1939

4794036.210

329539.706

1838

4794044.529

329541.034

1889

4794019.616

329624.120

1940

4794036.454

329538.834

1839

4794042.760

329541.425

1890

4794016.967

329624.487

1941

4794038.217

329538.662

1840

4794042.736

329542.303

1891

4794017.003

329623.168

1942

4794039.114

329538.027

1841

4794042.907

329544.067

1892

4794017.309

329611.964

1943

4794041.311

329538.087

1842

4794042.206

329545.587

1893

4794016.710

329609.749

1944

4794042.001

329537.006

1843

4794040.627

329547.082

1894

4794017.197

329608.004

1945

4794042.250

329535.914

1844

4794039.058

329548.139

1895

4794018.082

329607.807

1946

4794042.940

329534.833

1845

4794039.034

329549.018

1896

4794017.720

329604.940

1947

4794042.952

329534.394

1846

4794039.242

329549.463

1897

4794018.178

329604.293

1948

4794043.402

329533.966

1847

4794039.535

329550.073

1898

4794016.658

329603.591

1949

4794045.588

329534.466

1848

4794039.342

329553.863

1899

4794017.353

329602.291

1950

4794046.436

329535.588

1849

4794038.640

329555.382

1900

4794020.648

329602.381

1951

4794048.426

329535.203

1850

4794038.818

329556.927

1901

4794021.319

329601.960

1952

4794053.124

329532.253

1851

4794037.672

329558.654

1902

4794024.615

329602.050

1953

4794054.679

329531.636

1852

4794037.576

329562.170

1903

4794026.586

329602.323

1954

4794054.691

329531.196

1853

4794036.643

329564.122

1904

4794028.777

329602.603

1955

4794055.790

329531.226

1854

4794036.120

329567.187

1905

4794027.946

329600.822

1956

4794055.654

329528.145

1855

4794034.986

329568.475

1906

4794027.354

329598.387

1957

4794056.148

329526.179

1856

4794033.875

329568.884

1907

4794026.498

329597.484

1958

4794055.756

329524.410

1857

4794033.791

329571.960

1908

4794025.252

329594.812

1959

4794056.736

329520.700

1858

4794032.241

329572.358

1909

4794025.182

329589.314

1960

4794056.328

329519.589

1859

4794032.010

329572.791

1910

4794025.865

329588.453

1961

4794056.358

329518.490

1860

4794031.718

329575.421

1911

4794025.901

329587.134

1962

4794056.180

329516.947

1861

4794032.085

329578.069

1912

4794026.425

329584.071

1963

4794056.276

329513.431

1862

4794032.435

329581.377

1913

4794027.839

329580.593

1964

4794056.299

329512.554

1863

4794029.329

329582.391

1914

4794029.841

329579.767

1965

4794056.525

329512.339

1864

4794028.859

329583.477

1915

4794030.120

329577.576

1966

4794056.555

329511.240

1865

4794027.872

329587.408

1916

4794029.937

329576.252

1967

4794056.393

329511.720

1866

4794027.630

329588.282

1917

4794029.723

329576.026

1968

4794056.281

329511.894

1867

4794027.570

329590.478

1918

4794029.759

329574.708

1969

4794056.028

329512.065

1868

4794027.534

329591.796

1919

4794030.513

329571.210

1970

4794055.877

329512.381

1869

4794028.897

329598.210

1920

4794031.850

329570.587

1971

4794055.755

329512.913

1870

4794031.200

329602.449

1921

4794032.569

329568.409

1972

4794055.535

329513.156

1871

4794031.401

329603.115

1922

4794032.581

329567.968

1973

4794055.210

329513.324

1872

4794031.377

329603.992

1923

4794032.373

329567.524

1974

4794054.636

329513.487

1873

4794028.949

329604.367

1924

4794032.855

329565.998

1975

4794054.314

329513.585

1874

4794027.405

329604.545

1925

4794033.080

329565.784

1976

4794053.992

329513.612

1875

4794031.200

329602.449

1926

4794033.311

329565.351

1977

4794053.559

329513.813
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1978

4794053.056

329512.696

2029

4794059.867

329500.529

2080

4794058.892

329493.204

1979

4794053.959

329512.223

2030

4794059.982

329500.248

2081

4794058.761

329492.810

1980

4794054.319

329512.054

2031

4794059.951

329500.068

2082

4794058.664

329492.450

1981

4794054.463

329511.987

2032

4794059.918

329499.961

2083

4794058.473

329491.591

1982

4794054.537

329511.918

2033

4794059.883

329499.925

2084

4794058.167

329491.085

1983

4794054.545

329511.633

2034

4794059.888

329499.746

2085

4794058.135

329490.941

1984

4794054.802

329511.355

2035

4794059.821

329499.603

2086

4794058.071

329490.690

1985

4794054.948

329511.182

2036

4794059.825

329499.460

2087

4794058.115

329490.371

1986

4794055.168

329510.938

2037

4794059.795

329499.281

2088

4794058.026

329489.728

1987

4794055.616

329510.167

2038

4794059.762

329499.173

2089

4794058.073

329489.338

1988

4794055.691

329510.063

2039

4794059.766

329499.031

2090

4794058.084

329488.911

1989

4794056.124

329509.861

2040

4794059.768

329498.960

2091

4794058.203

329488.451

1990

4794056.408

329509.869

2041

4794059.736

329498.816

2092

4794058.352

329488.241

1991

4794056.704

329509.450

2042

4794059.287

329498.306

2093

4794058.356

329488.100

1992

4794056.779

329509.310

2043

4794059.173

329498.587

2094

4794058.323

329487.991

1993

4794057.330

329508.718

2044

4794059.132

329498.765

2095

4794057.805

329487.373

1994

4794057.444

329508.437

2045

4794059.015

329499.153

2096

4794057.610

329486.726

1995

4794057.602

329507.873

2046

4794058.898

329499.541

2097

4794057.405

329486.400

1996

4794057.644

329507.660

2047

4794058.860

329499.612

2098

4794057.339

329486.185

1997

4794057.861

329507.487

2048

4794058.820

329499.788

2099

4794056.939

329485.212

1998

4794058.149

329507.389

2049

4794058.993

329499.972

2100

4794056.873

329485.032

1999

4794058.161

329507.274

2050

4794059.024

329500.115

2101

4794056.443

329483.810

2000

4794058.198

329506.927

2051

4794059.126

329500.294

2102

4794056.457

329483.277

2001

4794058.483

329506.900

2052

4794059.157

329500.474

2103

4794056.694

329482.465

2002

4794058.525

329506.651

2053

4794059.044

329500.684

2104

4794056.697

329482.358

2003

4794058.673

329506.442

2054

4794059.040

329500.827

2105

4794056.707

329481.967

2004

4794058.816

329506.446

2055

4794059.004

329500.862

2106

4794056.606

329481.751

2005

4794058.965

329506.201

2056

4794058.933

329500.860

2107

4794056.130

329480.954

2006

4794059.291

329505.961

2057

4794058.794

329500.748

2108

4794056.180

329480.386

2007

4794059.796

329505.726

2058

4794058.692

329500.533

2109

4794056.255

329480.281

2008

4794060.049

329505.624

2059

4794058.660

329500.390

2110

4794056.381

329479.573

2009

4794060.234

329505.380

2060

4794058.593

329500.245

2111

4794056.566

329479.293

2010

4794060.323

329504.707

2061

4794058.454

329500.135

2112

4794056.569

329479.186

2011

4794060.370

329504.281

2062

4794058.466

329499.707

2113

4794056.255

329478.963

2012

4794060.304

329504.101

2063

4794058.438

329499.422

2114

4794056.121

329478.676

2013

4794060.241

329503.779

2064

4794058.478

329499.245

2115

4794056.351

329478.042

2014

4794060.251

329503.423

2065

4794058.601

329498.679

2116

4794056.076

329477.677

2015

4794060.254

329503.317

2066

4794058.647

329498.289

2117

4794055.804

329477.242

2016

4794060.155

329503.029

2067

4794058.761

329498.007

2118

4794055.855

329476.639

2017

4794060.169

329502.495

2068

4794058.804

329497.724

2119

4794055.862

329476.390

2018

4794060.193

329501.642

2069

4794058.886

329497.369

2120

4794055.865

329476.283

2019

4794060.127

329501.462

2070

4794058.891

329497.192

2121

4794055.908

329476.035

2020

4794060.029

329501.103

2071

4794058.893

329497.120

2122

4794055.988

329475.717

2021

4794059.961

329500.994

2072

4794058.942

329496.588

2123

4794056.263

329474.763

2022

4794059.863

329500.672

2073

4794058.945

329496.481

2124

4794056.414

329474.447

2023

4794059.865

329500.601

2074

4794059.105

329495.844

2125

4794056.527

329474.201

2024

4794059.867

329500.529

2075

4794059.110

329495.666

2126

4794056.963

329473.892

2025

4794059.982

329500.248

2076

4794059.007

329495.521

2127

4794057.110

329473.754

2026

4794059.951

329500.068

2077

4794058.803

329495.160

2128

4794057.147

329473.684

2027

4794059.918

329499.961

2078

4794058.739

329494.909

2129

4794057.370

329473.334

2028

4794059.865

329500.601

2079

4794058.880

329493.666

2130

4794057.482

329473.159
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2131

4794057.602

329472.664

2182

4794055.127

329455.082

2233

4794059.398

329459.042

2132

4794057.653

329472.096

2183

4794055.166

329454.940

2234

4794059.366

329458.900

2133

4794057.734

329471.742

2184

4794055.524

329454.879

2235

4794059.370

329458.757

2134

4794057.740

329471.529

2185

4794056.415

329454.868

2236

4794059.373

329458.650

2135

4794057.676

329471.242

2186

4794056.560

329454.764

2237

4794059.280

329458.114

2136

4794057.646

329471.027

2187

4794056.810

329454.700

2238

4794059.250

329457.935

2137

4794057.651

329470.850

2188

4794057.057

329454.778

2239

4794059.274

329457.046

2138

4794057.849

329470.108

2189

4794057.271

329454.783

2240

4794059.316

329456.797

2139

4794057.855

329469.894

2190

4794057.263

329455.103

2241

4794059.361

329456.479

2140

4794057.858

329469.788

2191

4794057.009

329455.274

2242

4794059.473

329456.303

2141

4794057.864

329469.574

2192

4794056.403

329455.305

2243

4794059.548

329456.163

2142

4794057.837

329469.288

2193

4794056.706

329455.907

2244

4794059.768

329455.919

2143

4794057.743

329468.787

2194

4794056.806

329456.195

2245

4794060.064

329455.501

2144

4794057.785

329468.538

2195

4794056.870

329456.446

2246

4794060.139

329455.360

2145

4794057.827

329468.327

2196

4794056.864

329456.660

2247

4794060.397

329455.047

2146

4794057.831

329468.184

2197

4794057.032

329457.020

2248

4794060.577

329454.945

2147

4794057.872

329468.008

2198

4794057.269

329457.453

2249

4794060.942

329454.634

2148

4794057.879

329467.723

2199

4794057.367

329457.813

2250

4794061.055

329454.423

2149

4794057.780

329467.436

2200

4794057.398

329457.955

2251

4794061.129

329454.284

2150

4794057.755

329467.043

2201

4794057.567

329458.280

2252

4794061.282

329453.932

2151

4794057.942

329466.728

2202

4794057.631

329458.532

2253

4794061.396

329453.651

2152

4794058.018

329466.516

2203

4794057.729

329458.855

2254

4794061.401

329453.473

2153

4794058.099

329466.198

2204

4794057.932

329459.287

2255

4794061.406

329453.259

2154

4794058.177

329465.951

2205

4794058.030

329459.575

2256

4794061.454

329452.834

2155

4794058.256

329465.669

2206

4794058.063

329459.683

2257

4794061.499

329452.514

2156

4794058.373

329465.280

2207

4794058.219

329460.505

2258

4794061.501

329452.443

2157

4794058.448

329465.139

2208

4794058.314

329460.935

2259

4794061.507

329452.229

2158

4794058.458

329464.784

2209

4794058.418

329461.045

2260

4794061.512

329452.015

2159

4794058.579

329464.253

2210

4794058.555

329461.227

2261

4794061.447

329451.764

2160

4794058.588

329463.933

2211

4794058.586

329461.370

2262

4794061.450

329451.658

2161

4794058.489

329463.646

2212

4794058.682

329461.764

2263

4794061.360

329451.474

2162

4794058.426

329463.359

2213

4794058.715

329461.872

2264

4794061.329

329451.408

2163

4794057.985

329462.529

2214

4794058.709

329462.121

2265

4794061.299

329451.277

2164

4794057.582

329461.662

2215

4794058.769

329462.515

2266

4794061.317

329450.626

2165

4794057.492

329461.020

2216

4794058.802

329462.622

2267

4794061.321

329450.495

2166

4794057.429

329460.733

2217

4794058.868

329462.802

2268

4794061.332

329450.072

2167

4794057.431

329460.662

2218

4794058.901

329462.874

2269

4794061.275

329449.810

2168

4794057.335

329460.268

2219

4794058.936

329462.910

2270

4794061.057

329449.413

2169

4794057.111

329459.337

2220

4794058.972

329462.911

2271

4794061.034

329449.086

2170

4794057.049

329459.014

2221

4794059.051

329462.629

2272

4794061.069

329448.990

2171

4794056.917

329458.654

2222

4794059.201

329462.348

2273

4794061.071

329448.924

2172

4794056.714

329458.221

2223

4794059.205

329462.206

2274

4794061.105

329448.861

2173

4794056.657

329457.722

2224

4794059.243

329462.100

2275

4794061.140

329448.764

2174

4794056.496

329457.112

2225

4794059.293

329461.568

2276

4794061.210

329448.635

2175

4794056.361

329456.824

2226

4794059.409

329461.250

2277

4794061.211

329448.570

2176

4794056.163

329456.249

2227

4794059.422

329460.751

2278

4794061.213

329448.505

2177

4794056.099

329455.998

2228

4794059.427

329460.574

2279

4794061.183

329448.407

2178

4794056.104

329455.819

2229

4794059.371

329460.039

2280

4794061.120

329448.307

2179

4794055.876

329455.245

2230

4794059.445

329459.934

2281

4794061.088

329448.273

2180

4794055.764

329455.205

2231

4794059.485

329459.757

2282

4794061.057

329448.240

2181

4794055.335

329455.300

2232

4794059.459

329459.401

2283

4794060.869

329447.942

15

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

2284

4794060.873

329447.811

2335

4794059.857

329433.706

2386

4794059.589

329425.618

2285

4794060.910

329447.649

2336

4794059.892

329433.610

2387

4794059.561

329425.486

2286

4794061.016

329447.359

2337

4794059.895

329433.512

2388

4794059.563

329425.389

2287

4794060.772

329446.734

2338

4794059.930

329433.448

2389

4794059.564

329425.357

2288

4794060.714

329446.471

2339

4794059.963

329433.383

2390

4794059.567

329425.259

2289

4794060.719

329446.308

2340

4794060.099

329433.225

2391

4794059.568

329425.227

2290

4794060.823

329446.082

2341

4794060.170

329432.999

2392

4794059.601

329425.195

2291

4794060.861

329445.856

2342

4794060.303

329432.872

2393

4794059.602

329425.162

2292

4794060.771

329445.561

2343

4794060.373

329432.711

2394

4794059.605

329425.031

2293

4794060.530

329444.869

2344

4794060.375

329432.645

2395

4794059.643

329424.870

2294

4794060.435

329444.768

2345

4794060.378

329432.515

2396

4794059.679

329424.708

2295

4794060.406

329444.638

2346

4794060.349

329432.417

2397

4794059.684

329424.513

2296

4794060.409

329444.540

2347

4794060.352

329432.286

2398

4794059.652

329424.512

2297

4794060.388

329444.116

2348

4794060.322

329432.187

2399

4794059.618

329424.544

2298

4794060.296

329443.886

2349

4794060.290

329432.155

2400

4794059.553

329424.574

2299

4794060.074

329443.651

2350

4794060.293

329432.057

2401

4794059.485

329424.670

2300

4794060.077

329443.553

2351

4794060.204

329431.761

2402

4794059.451

329424.702

2301

4794059.826

329443.221

2352

4794060.180

329431.402

2403

4794059.384

329424.766

2302

4794059.616

329442.563

2353

4794060.184

329431.271

2404

4794059.383

329424.830

2303

4794059.496

329442.137

2354

4794060.188

329431.141

2405

4794059.350

329424.862

2304

4794059.433

329442.070

2355

4794060.127

329430.977

2406

4794059.252

329424.860

2305

4794059.308

329441.870

2356

4794060.130

329430.879

2407

4794059.218

329424.892

2306

4794059.312

329441.740

2357

4794060.099

329430.781

2408

4794059.185

329424.923

2307

4794059.315

329441.642

2358

4794060.075

329430.487

2409

4794059.148

329425.053

2308

4794059.197

329441.184

2359

4794060.079

329430.356

2410

4794059.045

329425.245

2309

4794059.199

329441.118

2360

4794059.960

329429.962

2411

4794058.883

329425.241

2310

4794059.203

329440.987

2361

4794059.961

329429.930

2412

4794058.590

329425.201

2311

4794059.205

329440.890

2362

4794059.930

329429.831

2413

4794058.357

329425.389

2312

4794059.086

329440.464

2363

4794059.902

329429.700

2414

4794058.289

329425.486

2313

4794059.036

329439.908

2364

4794059.870

329429.666

2415

4794058.254

329425.615

2314

4794058.885

329439.480

2365

4794059.838

329429.632

2416

4794058.151

329425.775

2315

4794058.899

329438.959

2366

4794059.807

329429.567

2417

4794058.116

329425.871

2316

4794058.875

329438.665

2367

4794059.780

329429.371

2418

4794058.083

329425.903

2317

4794058.913

329438.438

2368

4794059.814

329429.339

2419

4794057.948

329426.029

2318

4794058.897

329437.851

2369

4794059.816

329429.242

2420

4794057.681

329426.283

2319

4794058.870

329437.623

2370

4794059.853

329429.079

2421

4794057.550

329426.312

2320

4794058.812

329437.360

2371

4794059.793

329428.882

2422

4794057.484

329426.343

2321

4794058.636

329436.672

2372

4794059.828

329428.819

2423

4794057.452

329426.342

2322

4794058.616

329436.181

2373

4794059.865

329428.623

2424

4794057.419

329426.341

2323

4794058.690

329435.858

2374

4794059.875

329428.266

2425

4794057.386

329426.373

2324

4794058.607

329435.367

2375

4794059.888

329427.777

2426

4794057.253

329426.434

2325

4794058.550

329435.040

2376

4794059.900

329427.354

2427

4794057.155

329426.464

2326

4794058.458

329434.842

2377

4794059.871

329427.255

2428

4794057.088

329426.495

2327

4794058.492

329434.777

2378

4794059.872

329427.190

2429

4794056.857

329426.620

2328

4794058.787

329434.687

2379

4794059.843

329427.059

2430

4794056.785

329426.877

2329

4794058.827

329434.460

2380

4794059.844

329427.027

2431

4794056.816

329426.944

2330

4794058.992

329434.367

2381

4794059.846

329426.929

2432

4794057.108

329426.984

2331

4794059.516

329434.283

2382

4794059.832

329426.277

2433

4794057.103

329427.180

2332

4794059.685

329434.061

2383

4794059.738

329426.143

2434

4794057.069

329427.211

2333

4794059.657

329433.865

2384

4794059.709

329425.981

2435

4794057.031

329427.406

2334

4794059.792

329433.738

2385

4794059.645

329425.946

2436

4794056.997

329427.470
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2437

4794056.923

329427.793

2488

4794055.877

329435.064

2539

4794059.305

329443.207

2438

4794056.754

329427.985

2489

4794056.003

329435.231

2540

4794059.364

329443.436

2439

4794056.620

329428.144

2490

4794056.296

329435.239

2541

4794059.389

329443.697

2440

4794056.584

329428.240

2491

4794056.287

329435.565

2542

4794059.412

329444.057

2441

4794056.415

329428.497

2492

4794056.018

329435.883

2543

4794059.266

329444.639

2442

4794056.410

329428.692

2493

4794055.549

329436.327

2544

4794059.259

329444.900

2443

4794056.501

329428.923

2494

4794055.576

329436.555

2545

4794059.183

329445.256

2444

4794056.560

329429.153

2495

4794055.765

329436.789

2546

4794059.115

329445.352

2445

4794056.655

329429.252

2496

4794055.853

329437.149

2547

4794059.114

329445.417

2446

4794056.688

329429.253

2497

4794055.915

329437.249

2548

4794059.038

329445.806

2447

4794056.784

329429.289

2498

4794056.130

329437.743

2549

4794058.865

329446.160

2448

4794056.941

329429.489

2499

4794056.125

329437.938

2550

4794058.794

329446.386

2449

4794057.002

329429.654

2500

4794055.959

329438.032

2551

4794058.792

329446.451

2450

4794057.032

329429.752

2501

4794055.825

329438.191

2552

4794058.884

329446.682

2451

4794057.031

329429.817

2502

4794055.816

329438.516

2553

4794058.914

329446.747

2452

4794056.994

329429.947

2503

4794055.843

329438.681

2554

4794058.911

329446.878

2453

4794056.960

329430.010

2504

4794055.840

329438.811

2555

4794058.910

329446.910

2454

4794056.926

329430.075

2505

4794055.888

329439.464

2556

4794058.936

329447.172

2455

4794056.826

329430.169

2506

4794056.140

329439.764

2557

4794058.898

329447.334

2456

4794056.791

329430.234

2507

4794056.057

329440.413

2558

4794058.864

329447.397

2457

4794056.757

329430.265

2508

4794056.147

329440.709

2559

4794058.863

329447.463

2458

4794056.690

329430.362

2509

4794056.268

329441.038

2560

4794058.859

329447.593

2459

4794056.550

329430.716

2510

4794056.611

329441.602

2561

4794058.888

329447.692

2460

4794056.838

329430.887

2511

4794056.859

329442.065

2562

4794058.886

329447.790

2461

4794056.871

329430.888

2512

4794056.986

329442.198

2563

4794058.918

329447.823

2462

4794057.032

329430.990

2513

4794057.114

329442.300

2564

4794058.950

329447.856

2463

4794057.026

329431.185

2514

4794057.269

329442.564

2565

4794059.012

329447.955

2464

4794057.281

329431.387

2515

4794057.422

329442.927

2566

4794059.073

329448.120

2465

4794057.338

329431.683

2516

4794057.612

329443.160

2567

4794059.100

329448.284

2466

4794057.299

329431.942

2517

4794057.737

329443.326

2568

4794059.099

329448.350

2467

4794057.129

329432.198

2518

4794057.865

329443.395

2569

4794059.127

329448.513

2468

4794057.060

329432.328

2519

4794058.024

329443.563

2570

4794059.124

329448.610

2469

4794056.926

329432.421

2520

4794058.277

329443.863

2571

4794058.952

329448.964

2470

4794056.924

329432.519

2521

4794058.373

329443.931

2572

4794059.367

329449.302

2471

4794056.956

329432.552

2522

4794058.379

329443.703

2573

4794059.358

329449.626

2472

4794057.021

329432.554

2523

4794058.269

329442.950

2574

4794059.190

329449.785

2473

4794057.053

329432.586

2524

4794058.313

329442.527

2575

4794058.961

329449.845

2474

4794057.086

329432.555

2525

4794058.318

329442.365

2576

4794058.827

329449.938

2475

4794057.084

329432.621

2526

4794058.321

329442.234

2577

4794058.724

329450.164

2476

4794057.081

329432.718

2527

4794058.331

329441.876

2578

4794058.659

329450.163

2477

4794056.982

329432.814

2528

4794058.364

329441.845

2579

4794058.446

329450.775

2478

4794056.977

329432.976

2529

4794058.383

329441.128

2580

4794058.541

329450.876

2479

4794057.138

329433.079

2530

4794058.514

329441.131

2581

4794058.707

329450.782

2480

4794057.485

329433.479

2531

4794058.539

329441.393

2582

4794058.998

329450.855

2481

4794057.085

329433.795

2532

4794058.569

329441.524

2583

4794059.061

329450.923

2482

4794056.689

329433.979

2533

4794059.004

329442.286

2584

4794059.058

329451.053

2483

4794056.685

329434.109

2534

4794059.159

329442.583

2585

4794058.988

329451.214

2484

4794056.782

329434.177

2535

4794059.189

329442.648

2586

4794058.954

329451.278

2485

4794056.445

329434.559

2536

4794059.219

329442.780

2587

4794058.877

329451.699

2486

4794056.345

329434.621

2537

4794059.247

329442.911

2588

4794059.134

329451.837

2487

4794056.145

329434.811

2538

4794059.276

329443.043

2589

4794059.199

329451.839
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2590

4794059.294

329451.972

2641

4794058.252

329448.359

2692

4794054.050

329436.350

2591

4794059.357

329452.038

2642

4794058.256

329448.229

2693

4794053.860

329436.118

2592

4794059.386

329452.137

2643

4794058.231

329447.902

2694

4794053.472

329436.041

2593

4794059.385

329452.169

2644

4794058.110

329447.606

2695

4794053.014

329436.094

2594

4794059.353

329452.201

2645

4794057.954

329447.340

2696

4794052.818

329436.121

2595

4794059.314

329452.396

2646

4794057.862

329447.110

2697

4794052.560

329436.016

2596

4794059.281

329452.459

2647

4794057.677

329446.747

2698

4794052.535

329435.755

2597

4794059.245

329452.556

2648

4794057.717

329446.454

2699

4794052.636

329435.628

2598

4794059.176

329452.686

2649

4794057.857

329446.067

2700

4794052.743

329435.272

2599

4794059.142

329452.717

2650

4794057.834

329445.740

2701

4794052.398

329434.806

2600

4794059.073

329452.878

2651

4794057.775

329445.543

2702

4794051.910

329434.761

2601

4794058.909

329452.905

2652

4794057.651

329445.279

2703

4794051.847

329434.694

2602

4794058.676

329453.095

2653

4794057.524

329445.146

2704

4794051.759

329434.301

2603

4794058.510

329453.189

2654

4794057.431

329444.979

2705

4794051.604

329434.067

2604

4794058.477

329453.253

2655

4794057.278

329444.650

2706

4794051.476

329433.935

2605

4794058.376

329453.347

2656

4794057.215

329444.551

2707

4794051.347

329433.897

2606

4794058.246

329453.343

2657

4794057.125

329444.288

2708

4794050.988

329433.921

2607

4794058.211

329453.409

2658

4794056.937

329443.989

2709

4794050.732

329433.750

2608

4794058.209

329453.473

2659

4794056.625

329443.459

2710

4794050.286

329433.380

2609

4794058.177

329453.505

2660

4794056.629

329443.329

2711

4794050.155

329433.408

2610

4794058.011

329453.598

2661

4794056.599

329443.231

2712

4794050.089

329433.440

2611

4794057.910

329453.693

2662

4794056.602

329443.133

2713

4794049.956

329433.534

2612

4794057.845

329453.692

2663

4794056.509

329442.967

2714

4794049.825

329433.563

2613

4794057.818

329453.495

2664

4794056.481

329442.803

2715

4794049.661

329433.592

2614

4794057.851

329453.496

2665

4794056.421

329442.573

2716

4794049.466

329433.587

2615

4794058.054

329453.208

2666

4794056.329

329442.408

2717

4794049.304

329433.548

2616

4794058.190

329453.017

2667

4794056.301

329442.212

2718

4794049.175

329433.513

2617

4794058.192

329452.952

2668

4794056.306

329442.049

2719

4794048.947

329433.507

2618

4794058.193

329452.919

2669

4794056.308

329441.951

2720

4794048.651

329433.628

2619

4794058.161

329452.853

2670

4794056.245

329441.885

2721

4794048.549

329433.757

2620

4794058.201

329452.593

2671

4794056.151

329441.719

2722

4794048.348

329433.946

2621

4794058.238

329452.431

2672

4794056.062

329441.424

2723

4794048.017

329434.165

2622

4794058.241

329452.301

2673

4794055.814

329440.961

2724

4794047.720

329434.254

2623

4794058.191

329451.778

2674

4794055.751

329440.893

2725

4794047.454

329434.476

2624

4794058.099

329451.548

2675

4794055.561

329440.661

2726

4794046.827

329434.752

2625

4794058.072

329451.352

2676

4794055.338

329440.491

2727

4794046.394

329435.098

2626

4794058.044

329451.188

2677

4794055.276

329440.360

2728

4794046.062

329435.350

2627

4794057.982

329451.055

2678

4794055.415

329440.070

2729

4794045.664

329435.601

2628

4794057.991

329450.731

2679

4794055.321

329439.937

2730

4794045.466

329435.659

2629

4794058.029

329450.569

2680

4794055.302

329439.415

2731

4794045.402

329435.626

2630

4794058.094

329450.538

2681

4794055.242

329439.250

2732

4794045.307

329435.493

2631

4794058.229

329450.378

2682

4794055.184

329438.989

2733

4794044.995

329435.028

2632

4794058.233

329450.215

2683

4794055.187

329438.858

2734

4794044.869

329434.862

2633

4794058.181

329449.757

2684

4794055.132

329438.497

2735

4794044.777

329434.664

2634

4794058.121

329449.561

2685

4794055.043

329438.170

2736

4794044.686

329434.401

2635

4794058.160

329449.301

2686

4794054.982

329438.005

2737

4794044.666

329433.976

2636

4794058.067

329449.168

2687

4794054.955

329437.841

2738

4794044.780

329433.328

2637

4794058.038

329449.004

2688

4794054.927

329437.645

2739

4794044.820

329433.101

2638

4794058.174

329448.813

2689

4794054.877

329437.090

2740

4794044.858

329432.874

2639

4794058.177

329448.683

2690

4794054.623

329436.856

2741

4794044.936

329432.387

2640

4794058.215

329448.488

2691

4794054.398

329436.718

2742

4794044.978

329432.062
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2743

4794044.981

329430.758

2794

4794033.161

329420.347

2845

4794023.874

329412.764

2744

4794045.013

329429.587

2795

4794032.870

329420.339

2846

4794024.533

329411.983

2745

4794044.987

329429.358

2796

4794032.457

329420.165

2847

4794024.672

329411.513

2746

4794044.798

329429.125

2797

4794032.062

329419.990

2848

4794024.326

329410.849

2747

4794044.511

329428.857

2798

4794031.761

329419.674

2849

4794024.249

329410.355

2748

4794044.224

329428.652

2799

4794031.343

329419.679

2850

4794024.092

329410.115

2749

4794043.574

329428.602

2800

4794030.995

329419.761

2851

4794024.043

329409.894

2750

4794043.414

329428.501

2801

4794030.560

329419.713

2852

4794023.912

329409.401

2751

4794043.099

329428.068

2802

4794030.345

329419.580

2853

4794023.832

329408.998

2752

4794042.897

329427.117

2803

4794029.936

329419.242

2854

4794023.713

329408.685

2753

4794042.888

329426.271

2804

4794029.601

329418.832

2855

4794023.737

329408.468

2754

4794042.672

329425.841

2805

4794029.433

329418.355

2856

4794023.961

329408.238

2755

4794042.361

329425.278

2806

4794029.542

329417.684

2857

4794024.107

329408.206

2756

4794042.172

329425.012

2807

4794029.625

329417.323

2858

4794024.334

329407.902

2757

4794041.825

329424.612

2808

4794029.891

329416.894

2859

4794024.319

329407.120

2758

4794041.731

329424.479

2809

4794030.547

329416.184

2860

4794024.657

329406.765

2759

4794041.541

329424.279

2810

4794030.901

329415.848

2861

4794024.965

329405.464

2760

4794041.352

329424.013

2811

4794031.197

329415.693

2862

4794024.982

329404.809

2761

4794040.947

329423.635

2812

4794031.190

329415.291

2863

4794024.972

329404.536

2762

4794040.752

329423.465

2813

4794031.028

329414.560

2864

4794024.703

329403.729

2763

4794040.541

329423.222

2814

4794030.773

329413.899

2865

4794024.548

329403.434

2764

4794040.472

329423.056

2815

4794030.225

329413.993

2866

4794024.378

329402.992

2765

4794040.379

329422.473

2816

4794029.581

329414.266

2867

4794024.274

329402.789

2766

4794040.300

329422.034

2817

4794028.994

329414.450

2868

4794024.068

329402.347

2767

4794040.324

329421.853

2818

4794028.449

329414.417

2869

4794023.819

329402.141

2768

4794040.371

329421.435

2819

4794027.837

329414.181

2870

4794023.734

329401.902

2769

4794040.379

329421.163

2820

4794027.514

329414.010

2871

4794023.779

329401.593

2770

4794040.268

329420.541

2821

4794027.472

329414.245

2872

4794023.802

329401.431

2771

4794040.006

329420.171

2822

4794027.603

329414.757

2873

4794023.865

329401.105

2772

4794039.377

329419.189

2823

4794027.553

329415.266

2874

4794023.879

329400.596

2773

4794038.973

329418.687

2824

4794027.580

329415.611

2875

4794023.810

329400.431

2774

4794038.616

329418.405

2825

4794027.537

329416.502

2876

4794023.686

329400.354

2775

4794038.254

329418.376

2826

4794027.530

329416.756

2877

4794023.195

329400.341

2776

4794037.838

329418.257

2827

4794027.379

329416.971

2878

4794023.105

329400.283

2777

4794037.584

329418.250

2828

4794027.214

329417.021

2879

4794023.146

329400.157

2778

4794037.435

329418.391

2829

4794027.126

329416.909

2880

4794023.239

329400.051

2779

4794037.524

329419.121

2830

4794027.051

329416.306

2881

4794023.443

329399.929

2780

4794037.388

329419.445

2831

4794026.970

329415.940

2882

4794023.555

329399.768

2781

4794037.052

329419.763

2832

4794026.864

329414.519

2883

4794023.541

329399.641

2782

4794036.663

329419.988

2833

4794026.798

329414.262

2884

4794023.549

329399.350

2783

4794036.367

329420.181

2834

4794026.566

329414.111

2885

4794023.481

329399.202

2784

4794036.217

329420.376

2835

4794026.164

329414.154

2886

4794023.447

329399.093

2785

4794036.049

329420.500

2836

4794025.887

329414.328

2887

4794023.559

329398.987

2786

4794035.529

329420.904

2837

4794025.511

329414.755

2888

4794023.955

329398.489

2787

4794035.194

329421.186

2838

4794025.234

329414.929

2889

4794024.106

329398.293

2788

4794034.938

329421.215

2839

4794024.997

329414.922

2890

4794024.172

329397.840

2789

4794034.720

329421.227

2840

4794024.820

329414.754

2891

4794024.058

329397.363

2790

4794034.470

329421.075

2841

4794024.628

329414.440

2892

4794024.027

329397.199

2791

4794034.222

329420.832

2842

4794024.299

329413.849

2893

4794024.122

329397.002

2792

4794033.813

329420.492

2843

4794024.030

329413.732

2894

4794024.292

329396.805

2793

4794033.566

329420.195

2844

4794023.945

329413.494

2895

4794024.336

329396.499
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2896

4794024.431

329396.337

2915

4794025.790

329391.918

2934

4794026.179

329390.946

2897

4794024.456

329396.138

2916

4794025.701

329391.824

2935

4794026.155

329391.182

2898

4794024.608

329395.887

2917

4794025.618

329391.531

2936

4794026.225

329391.274

2899

4794024.776

329395.728

2918

4794025.626

329391.241

2937

4794026.346

329391.515

2900

4794025.022

329395.389

2919

4794025.522

329391.038

2938

4794026.449

329391.718

2901

4794025.083

329395.154

2920

4794025.346

329390.814

2939

4794026.145

329392.200

2902

4794025.289

329394.942

2921

4794025.222

329390.720

2940

4794026.192

329392.475

2903

4794025.525

329394.929

2922

4794025.116

329390.626

2941

4794026.276

329392.749

2904

4794025.764

329394.845

2923

4794025.249

329390.393

2942

4794026.820

329392.801

2905

4794025.897

329394.632

2924

4794025.445

329390.526

2943

4794027.022

329392.715

2906

4794025.941

329394.342

2925

4794025.497

329390.600

2944

4794027.280

329392.632

2907

4794025.821

329394.101

2926

4794025.514

329390.673

2945

4794027.478

329392.674

2908

4794025.769

329393.972

2927

4794025.660

329390.660

2946

4794027.693

329392.788

2909

4794025.612

329393.768

2928

4794025.558

329390.402

2947

4794027.985

329392.779

2910

4794025.418

329393.490

2929

4794025.600

329390.167

2948

4794028.114

329392.708

2911

4794025.314

329393.341

2930

4794025.657

329390.095

2949

4794028.605

329392.722

2912

4794025.650

329393.042

2931

4794025.801

329390.135

2950

4794028.772

329392.599

2913

4794025.802

329392.791

2932

4794025.813

329390.373

2951

4794028.724

329392.326

2914

4794025.763

329392.190

2933

4794026.184

329390.765

4128

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-199
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.11.2018 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4592
ЗАПОВЕД № РД-18-200
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.11.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4593
ЗАПОВЕД № РД-18-201
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра
и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Дебръщица,
община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.11.2018 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4594
ЗАПОВЕД № РД-18-202
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.11.2018 г.
20
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на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4595
ЗАПОВЕД № РД-18-203
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ляхово, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.11.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4596
ЗАПОВЕД № РД-18-204
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Паталеница, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.11.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4597
ЗАПОВЕД № РД-18-205
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.11.2018 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4598
ЗАПОВЕД № РД-18-207
от 3 юни 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Разбойна, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4599
ЗАПОВЕД № РД-18-208
от 3 юни 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ръжица, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4600

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3681-П
от 15 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1744 от 17.05.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 43 от 2019 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно реше-
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ние № 6054 от 15.06.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Мон тана, п редставл яващ: позем лен имо т с
идентификатор 48489.6.736, с площ 26 501 кв. м,
намиращ се на ул. Сирма войвода № 2, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, заедно с
построената в него девететажна сграда с идентификатор 48489.6.736.2 – незавършено строителство,
изградена в груб строеж, със застроена площ
3151 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 11 500 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 350 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
2 000 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
4622
РЕШЕНИЕ № 3682-П
от 15 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
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т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1739 от 10.04.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 34 от 2019 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6055 от 15.06.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Варна,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ се на
ул. Граф Игнатиев № 29, Варна, община Варна,
област Варна, ведно с построената в него сграда
с идентификатор 10135.1507.835.3, със застроена
площ 153 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 170 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 60 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
230 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
4623
РЕШЕНИЕ № 3683-П
от 15 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
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или търговски дружества, чиито дялове или акции
са собственост на търговско дружество с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1664 от 13.09.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 75 от 2016 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6056 от 15.06.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72271.501.1991, с площ 3302 кв. м,
намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област
Добрич, да се извърши чрез електрoнен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 23 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 600 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
3000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
4624

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 160
от 15 май 2020 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
одобрява изменение на общия устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
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съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.162.2 в местността Гладно бърдо по кадастралната карта на Благоевград за коригиране на
явна фактическа грешка с цел предвиждане на
предимно производствена зона устройствена зона
„Пп“ съгласно ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед
№ 1726 от 14.08.2008 г. на кмета на община Благоевград: максимална стойност на Кинт. – 2,5;
плътност на застрояване – макс. 60 %; плътност
на озеленяване – мин. 20 %.

4501

Председател:
А. Тодоров

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 196
от 28 май 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК,
чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки, чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по
Закона за публичните предприятия Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2020 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
навес – западен, със застроена площ 983,05 кв. м,
навес – източен, със застроена площ 752,80 кв. м;
полумасивен склад със застроена площ 30,80 кв. м,
пост роени върх у държавна зем я, а именно:
УПИ I – стопански двор на ТКЗС в кв. 81 по
плана на с. Стрелец, община Горна Оряховица,
съгласно АОС № 6505 от 28.04.2020 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
навес – западен, със застроена площ 983,05 кв. м,
навес – източен, със застроена площ 752,80 кв. м;
полумасивен склад със застроена площ 30,80 кв. м,
пост роени върх у държавна зем я, а именно:
УПИ І – стопански двор на ТКЗС в кв. 81 по
плана на с. Стрелец, община Горна Оряховица,
съгласно АОС № 6505 от 28.04.2020 г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обект: навес – западен, със застроена
площ 983,05 кв. м, навес – източен, със застроена
площ 752,80 кв. м.; полумасивен склад със застроена площ 30,80 кв. м, построени върху държавна
земя, а именно: УПИ I – стопански двор на ТКЗС
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в кв. 81 по плана на с. Стрелец, община Горна
Оряховица, съгласно АОС № 6505 от 28.04.2020 г.
чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата
за възлагането на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите
по Закона за публичните предприятия.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.

4520

Председател:
Д. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-7
от 10 юни 2020 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1,
т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Уличен водопровод
∅ 110 от с. Йоаким Груево, община Стамболийски, до поземлени имоти 06505.11.2, 06505.11.3,
06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на
с. Брестовица, община „Родопи“, на територията на две общини в област Пловдив“, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
неразделна част от настоящата заповед.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността є
чрез областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4527

Областен управител:
Д. Каназирева

31. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Софийския военен съд за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Павлин Андрианов Андровски – висше – магистър по политология, дипломация и национална
сигурност, висше – бакалавър по финанси, допълнителна квалификация: експерт-криминалист,
почеркови експертизи, техническо изследване на
документи, разрешение за достъп до класифицирана
информация „Секретно“, валидно до 9.11.2019 г.
Теодор Стоянов Ников – висше – магистър
по регионална и национална сигурност, експерткриминалист, балистика, дактилоскопия, взривни
работи, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно до 22.02.2022 г.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Павлин Андрианов Андровски – висше – магистър по политология, дипломация и национална
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сигурност, висше – бакалавър по финанси, допълнителна квалификация: експерт-криминалист,
почеркови експертизи, техническо изследване
на документи, разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно до
9.11.2019 г.
Теодор Стоянов Ников – висше – магистър
по регионална и национална сигурност, експерт-криминалист, балистика, дактилоскопия,
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 22.02.2022 г.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар, специалност: съдебна медицина, допълнителна квалификация: магистър-фармацевт.
Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна медицина
и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 30.06.2024 г.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар, специалност: съдебна медицина, допълнителна квалификация: магистър-фармацевт.
Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна медицина
и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 30.06.2024 г.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна медицина
и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 30.06.2024 г.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар, специалност: съдебна медицина, допълнителна квалификация: магистър-фармацевт.
Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна медицина
и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 30.06.2024 г.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Анани Пламенов Тошев, д.м. – висше
медицина, лекар със специалност: очни болести.
Д-р Валерия Гришева Матеева, д.м. – висше – медицина, лекар със специалност: кожни и
венерически болести.
Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна медицина, допълнителна квалификация: магистърфармацевт.
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Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, д.м.и. – магистър – медицина, клинична
имунология, доктор на науките, професор, квалификация по здравен мениджмънт.
Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева-Цанкова – висше – медицина, лекар със специалност:
кожни и венерически болести, дерматология и
венерология.
Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна медицина.
Д-р Матей Йотов Гаврилов – висше – медицина, лекар със специалност: физикална и
рехабилитационна медицина.
Д-р Николай Симеонов Даков – висше – медицина, лекар със специалност: очни болести.
Д-р Росен Руменов Георгиев – висше медицина – офталмология, лекар със специалност: очни
болести, електрофизиология.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна медицина
и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 30.06.2024 г.
Д-р Юлия Евангелос Магди – висше – медицина, лекар дерматолог със специалност: кожни
и венерически болести.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна медицина
и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 30.06.2024 г.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна медицина
и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 30.06.2024 г.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със специалност:
психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за
вменяемост, дееспособност, свидетелска годност,
годност за участие в досъдебното и съдебното
производство, задължително лечение.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със специалност:
психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за
вменяемост, дееспособност, свидетелска годност,
годност за участие в досъдебното и съдебното
производство, задължително лечение.
Д-р Плама Сергеева Христова – висше – магистър психолог по клинична и консултативна
психология, социална психология, организационна психология, допълнителна квалификация:
психодрама терапевт.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със специалност:
психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за
вменяемост, дееспособност, свидетелска годност,
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годност за участие в досъдебното и съдебното
производство, задължително лечение.
Д-р Плама Сергеева Христова – висше – магистър психолог по клинична и консултативна
психология, социална психология, организационна психология, допълнителна квалификация:
психодрама терапевт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със специалност:
психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за
вменяемост, дееспособност, свидетелска годност,
годност за участие в досъдебното и съдебното
производство, задължително лечение.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика: финанси
и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация
„Секретно“, валидно до 16.09.2020 г.
Валерий Иванов Обретенов – висше икономическо, специалност: икономика и управление
на строителството, допълнителна квалификация:
управление на финансово-счетоводната дейност – финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценителска правоспособност.
Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна
квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС,
мениджмънт на въоръжените сили, стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска
правоспособност.
Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър
по специалност: счетоводство и контрол, финансов
ревизор, оценителска правоспособност.
Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска правоспособност.
Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна степен
доктор по счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (финансов контрол), висше – магистър по право, оценителска
правоспособност.
Сашко Иванов Александров – висше – икономист – организатор в строителството, допълнителна квалификация: експерт-счетоводител,
разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно до 26.10.2019 г.
Светлана Милкова Попова – висше – магистър
по икономика и управление на промишлеността,
допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
оценителска правоспособност.
Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност: счетоводство и
контрол, оценителска правоспособност.
Тошко Николов Поптолев – висше – магистър
икономист – финанси и кредит, оценителска
правоспособност.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценителска
правоспособност.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика: финанси
и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация
„Секретно“, валидно до 16.09.2020 г.
Валентина Стефанова Николова – висше –
машинен инженер, научна степен доктор по
научна специалност: защита на населението и
народното стопанство в критични ситуации,
магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта
на ръчно огнест релно оръж ие, оценителска
правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно
до 23.08.2021 г.
Валерий Иванов Обретенов – висше икономическо, специалност: икономика и управление
на строителството, допълнителна квалификация:
управление на финансово-счетоводната дейност – финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценителска правоспособност.
Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – ин женер, специалност: експлоатаци я и
ремонт на летателните апарати, допълнителна
квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС,
мениджмънт на въоръжените сили, стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска
правоспособност.
Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър
по специалност: счетоводство и контрол, финансов ревизор, оценителска правоспособност.
Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Онник Харутюн Таракчиян – висше – магистър по бизнес информатика с английски език,
висше – бакалавър по математика и информатика, допълнителна квалификация: оперативно
счетоводство и одит.
Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна степен
доктор по счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (финансов контрол), висше – магистър по право, оценителска
правоспособност.
Сашко Иванов Александров – висше – икономист – организатор в строителството, допълнителна квалификация: експерт-счетоводител,
разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно до 26.10.2019 г.
Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на промишлеността, допълнителна квалификация: експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, оценителска правоспособност.
Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност: счетоводство и
контрол, оценителска правоспособност.
Тошко Николов Поптолев – висше – магистър
икономист – финанси и кредит, оценителска
правоспособност.
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Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценителска
правоспособност.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика: финанси
и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация
„Секретно“, валидно до 16.09.2020 г.
В а л е н т и н а С т е ф а н о в а Н и ко л о в а – в и с ше – машинен инженер, научна степен доктор
по научна специалност: защита на населението
и народното стопанство в критични ситуации,
магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта
на ръчно огнест релно оръж ие, оценителска
правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно
до 23.08.2021 г.
Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна
квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС,
мениджмънт на въоръжените сили, стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска
правоспособност.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
с т опа нско у п ра влен ие, т ърг овск и бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация:
одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC
27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от
ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки
на движими активи, процедури, одити и оценки
на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти, в обхвата и предмета на дейността им
свързани с качеството, околната среда, здраве и
безопасност при работа, безопасност на храните,
лаборатории и органи за контрол.
Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър
по специалност: счетоводство и контрол, финансов ревизор, оценителска правоспособност.
Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Онник Харутюн Таракчиян – висше – магистър по бизнес информатика с английски език,
висше – бакалавър по математика и информатика, допълнителна квалификация: оперативно
счетоводство и одит.
Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност: счетоводство и
контрол, оценителска правоспособност.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценителска
правоспособност.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценителска
правоспособност.
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация на
сгради, проектиране на строителни стоманени
конструкции съгл. Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл.
Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в
строителството, безопасност на конструктивните
съоръжения, експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.
Апостол Иванов Ковачев – висше, електроинженер, оценителска правоспособност.
Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по научна
специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации, магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна
квалификация: майстор на ремонта на ръчно
огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация „Секретно“, валидно до 23.08.2021 г.
Валери Емилов Митков – висше – инженерметалург, допълнителна квалификация: проектант взривни работи първа степен, експертизи
на материали, вещества и изделия, академична
длъжност – професор по техника и технология на
взривните работи, ръководител на висша школа
за подготовка на персонал за взривни работи.
Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – ин женер, специалност: експлоатаци я и
ремонт на летателните апарати, допълнителна
квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС,
мениджмънт на въоръжените сили, стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска
правоспособност.
Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност: машиностроителна техника и технологии, специализация:
компютърни системи в машиностроенето.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
стопанско управление, търговски бизнес и посредничество, допълнителна квалификация: одитор
по международни стандарти БДС EN ISO 9001
и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС
EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в
съответствие със ЗФУКПС, оценки на движими
активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и съответствие
на Системи за управление по стандарти, в обхвата
и предмета на дейността им, свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при
работа, безопасност на храните, лаборатории и
органи за контрол.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър,
строителен инженер по хидроенергийно строител-
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ство, допълнителна квалификация: икономика на
строителството, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, оценителска
правоспособност.
Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно академично
образование – военен инженер по техническите
средства на ГСМ, допълнителна квалификация:
лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни
оръжия, оценителска правоспособност.
Георги Миленов Павлов – висше – машинен
инженер, оценителска правоспособност.
Инж. Димитър Петров Стойчев – висше – маг ис т ър, ма ш и нен и н женер – т ех нолог и я на
машиностроенето и металорежещите машини,
конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни
процеси и операции, проектиране, организация
на производството, стандарти и качество; допълнителна квалификация: статистически методи за
контрол на качеството, оценител на машини и
съоръжения в машиностроенето, електронната и
електротехническата промишленост, ремонт на
ръчно огнестрелно оръжие.
Евгения Филипова Киселинова – строителен
инженер по транспортно строителство, специализация пътно строителство, оценителска правоспособност.
Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна квалификация: проектантска правоспособност по пожарна
безопасност, координатор по безопасност и здраве
в строителството, оценителска правоспособност.
Елиза Калчева Иванова – висше – строителен
инженер по хидротехническо строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост,
оценителска правоспособност, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 13.07.2021 г.
Коста Петров Костов – висше – строителен
инженер, военна квалификация – офицер, магистър по транспортно строителство, поддържане и
ремонт на железния път.
Константин Янчев Костадинов – висше – инженер по радиоелектроника, компютърни системи
и технологии.
Доц. д-р инж. Костадин К ирилов Стоичков – висше – машинен инженер.
Красимир Маринов Иванов – висше – инженер, енергетика – електрически централи,
електротехника, допълнителна квалификация:
енергийна ефективност, електрически мрежи и
системи.
Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Лиляна Велчева Павлова – висше, инженер
металург.
Доц. д-р инж. Лъчезар Любомиров Кочев – висше – машинен инженер.
Доц. д-р инж. Мариета Константинова Янчева-Попова – висше – машинен инженер по
машиностроене и уредостроене, допълнителна
квалификация: пътни и строителни машини,
приложна геометрия и инженерна графика.
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Доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев – висше, машинен инженер по двигатели с
вътрешно горене, допълнителна квалификация:
вътрешна балистика.
Марко Кирилов Марков – висше – бакалавър – инженер по пожарна и аварийна безопасност, висше – магистър строителен инженер,
военна квалификация – офицер – инженер по
строителство и въстановяване на железен път.
Методи Кирилов Пецанов – висше – магистър
инженер по технически надзор и експлоатация на
съоръжения с повишена опасност, висше – бакалавър, машинен инженер по машиностроителна
техника и технологии, допълнителна квалификация: монтьор на компютърни системи, инспектор
в ДАМТН.
Мила Николова Галева – висше – магистър
инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Д-р инж. Мира Димитрова Зафирова – висше – строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация: офицер от АВ – инж. 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 ку рс „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, оценителни експертизи на въоръжение и
бойни припаси, сертификация на качеството на
военна и специална продукция, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 19.08.2022 г.
Инж. Росен Димитров Пандев – висше – магистър, инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, допълнителна квалификация: финансов и банков мениджмънт в международния
бизнес, оценителска правоспособност.
Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър инженер по текстилна техника и
технологии, доктор по технически науки в професионално направление – общо инженерство.
Симеон Петров Михайлов – висше – електроинженер, оценителска правоспособност.
Станка Асенова Станкова – висше – магистър
електроинженер, проектантска правоспособност,
пожарна безопасност, безопасност и здраве в
строителството.
Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация: икономика, оценителска правоспособност.
Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска правоспособност.
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Христина Владимирова Павлова – висше –
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценителска
правоспособност
Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна
квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС,
мениджмънт на въоръжените сили, стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска
правоспособност.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
стопанско управление, търговски бизнес и посредничество, допълнителна квалификация: одитор
по международни стандарти БДС EN ISO 9001
и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС
EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в
съответствие със ЗФУКПС, оценки на движими
активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и съответствие
на Системи за управление по стандарти, в обхвата
и предмета на дейността им, свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при
работа, безопасност на храните, лаборатории и
органи за контрол.
Евгения Филипова Киселинова – строителен
инженер по транспортно строителство, специализация: пътно строителство, оценителска
правоспособност.
Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев – висше, машинен инженер по двигатели с
вътрешно горене, допълнителна квалификация:
вътрешна балистика.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценителска
правоспособност.
Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по научна
специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации, магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна
квалификация: майстор на ремонта на ръчно
огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация „Секретно“, валидно до 23.08.2021 г.
Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна
квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС,
мениджмънт на въоръжените сили, стандар-
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тизация в ЕС, магистър финанси, оценителска
правоспособност.
Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност: машиностроителна техника и технологии, специализация:
компютърни системи в машиностроенето.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
стопанско управление, търговски бизнес и посредничество, допълнителна квалификация: одитор
по международни стандарти БДС EN ISO 9001
и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС
EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в
съответствие със ЗФУКПС, оценки на движими
активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и съответствие
на Системи за управление по стандарти, в обхвата
и предмета на дейността им, свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при
работа, безопасност на храните, лаборатории и
органи за контрол.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър,
строителен инженер по хидроенергийно строителство, допълнителна квалификация: икономика на
строителството, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, оценителска
правоспособност.
Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно академично
образование – военен инженер по техническите
средства на ГСМ, допълнителна квалификация:
лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни
оръжия, оценителска правоспособност.
Инж. Димитър Петров Стойчев – висше – магистър, машинен инженер технология на машиност роенето и металорежещите машини,
конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни
процеси и операции, проектиране, организация
на производството, стандарти и качество, допълнителна квалификация: статистически методи за
контрол на качеството, оценител на машини и
съоръжения в машиностроенето, електронната и
електротехническата промишленост, ремонт на
ръчно огнестрелно оръжие.
Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна квалификация: проектантска правоспособност по пожарна
безопасност, координатор по безопасност и здраве
в строителството, оценителска правоспособност.
Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев – висше, машинен инженер по двигатели с
вътрешно горене, допълнителна квалификация:
вътрешна балистика.
Мартин Минков Бояджиев – висше – инженер
по техника и технология на сондиране, транспорт
и съхранение на нефт, горива и газ.
Методи Кирилов Пецанов – висше – магистър
инженер по технически надзор и експлоатация на
съоръжения с повишена опасност, висше – бака-
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лавър машинен инженер по машиностроителна
техника и технологии, допълнителна квалификация: монтьор на компютърни системи, инспектор
в ДАМТН.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация – офицер от АВ – инж. 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 „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, оценителни експертизи на въоръжение и
бойни припаси, сертификация на качеството на
военна и специална продукция, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 19.08.2022 г.
Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър инженер по текстилна техника и
технологии, доктор по технически науки в професионално направление – общо инженерство.
Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация: икономика, оценителска правоспособност.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
стопанско управление, търговски бизнес и посредничество, допълнителна квалификация: одитор
по международни стандарти БДС EN ISO 9001
и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС
EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в
съответствие със ЗФУКПС, оценки на движими
активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и съответствие
на Системи за управление по стандарти, в обхвата
и предмета на дейността им, свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при
работа, безопасност на храните, лаборатории и
органи за контрол.
Константин Янчев Костадинов – висше – инженер по радиоелектроника, компютърни системи
и технологии.
Онник Харутюн Таракчиян – висше – магистър по бизнес информатика с английски език,
висше – бакалавър по математика и информатика, допълнителна квалификация: оперативно
счетоводство и одит.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация на
сгради, проектиране на строителни стоманени
конструкции съгл. Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл.
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Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в
строителството, безопасност на конструктивните
съоръжения, експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.
Антоанета Величкова Ганчева – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
Вътю Танев Танев – висше, магистър-инженер по промишлено и гражданско строителство,
докторска степен по строителни конструкции,
допълнителна квалификация: ветрови и сеизмични действия върху конструкции, безопасни
и здравословни условия на труд при изпълнение
на строителни конструкции.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър,
строителен инженер по хидроенергийно строителство, допълнителна квалификация: икономика на
строителството, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, оценителска
правоспособност.
Георги Йорданов Чалъков – висше, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, строителни конструкции и архитектурностроителна част, оценителска правоспособност.
Евгения Филипова Киселинова – строителен
инженер по транспортно строителство, специализация пътно строителство, оценителска правоспособност.
Елиза Калчева Иванова – висше – строителен
инженер по хидротехническо строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост,
оценителска правоспособност, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 13.07.2021 г.
Коста Петров Костов – висше – строителен
инженер, военна квалификация: офицер, магистър по транспортно строителство, поддържане и
ремонт на железния път.
Маргарита Николова Хамова – висше – магистър, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, професор, допълнителна
квалификация: проектант с пълна проектантска
правоспособност.
Проф. д-р инж. Майя Георгиева Иванова-Йорданова – висше – строителен инженер по железопътно строителство, проектиране, строителство,
поддържане и ремонт на железопътни линии,
гари, гарови съоръжения и градски релсов път.
Д-р инж. Мира Димитрова Зафирова – висше – строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация – офицер от АВ – инж. 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 ку рс „Практически
въпроси – методи за изпитване на строителни
материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“,
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сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение
на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни
работи, оценителни експертизи на въоръжение и
бойни припаси, сертификация на качеството на
военна и специална продукция, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 19.08.2022 г.
Светлана Вергилова Попова – средно специално по строителство и архитектура, оценителска
правоспособност.
Софка Велчева Асенова – висше – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
Станоя Йорданов Дончевски – висше – строителен инженер по технология на строителството,
оценителска правоспособност.
Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска правоспособност.
Х рис т и н а В л а д и м и р ов а П а в лов а – вис ше – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, оценителска правоспособност.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация на
сгради, проектиране на строителни стоманени
конструкции съгл. Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл.
Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в
строителството, безопасност на конструктивните
съоръжения, експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.
Проф. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов – висше, инженер по противопожарна техника и безопасност, професор по технически
науки, доктор, доцент по специалност: техника
на безопасността на труда и противопожарна техника, експертни оценки на хладни и огнестрелни
оръжия и предмети, свързани с културно-историческото наследство.
Марко Кирилов Марков – висше – бакалавър,
инженер по пожарна и аварийна безопасност,
висше – магистър – строителен инженер, военна
квалификация офицер – инженер по строителство
и въстановяване на железен път.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация – офицер от АВ – инж. 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 „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, оценителни експертизи на въоръжение и
бойни припаси, сертификация на качеството на
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военна и специална продукция, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 19.08.2022 г.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценителска
правоспособност.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно
ст рои телст во, допъ лни телна к ва лификаци я:
икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни
работи, оценителска правоспособност.
Красимир Маринов Иванов – висше – инженер, енергетика – електрически централи,
електротехника, допълнителна квалификация:
енергийна ефективност, електрически мрежи
и системи.
Тодор Ангелов Върбев – висше – специалност: минна електромеханика, д-р по научно
направление „Електротехника, електроника,
автоматика“, доцент по нау чно направление
„Електротехника, електроника, автоматика“,
електроснабдяване и електрообзавеж дане на
промишлени предприятия, електробезопасност.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Вероника Валентинова Михайлова – висше,
химик, докторска степен по аналитична химия.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
с т опа нско у п ра в лен ие, т ърг овск и бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация:
одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC
27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от
ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки
на движими активи, процедури, одити и оценки
на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и
безопасност при работа, безопасност на храните,
лаборатории и органи за контрол.
Иван Александров Каназирски – висше – инженер-химик, доктор по химия, доцент по специалност: неорганична химия.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация – офицер от АВ – инж. 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 ку рс „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
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взривни работи, оценителни експертизи на въоръжение и бойни припаси, сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно до 19.08.2022 г.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
с т опа нско у п ра влен ие, т ърг овск и бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация:
одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC
27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от
ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки
на движими активи, процедури, одити и оценки
на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и
безопасност при работа, безопасност на храните,
лаборатории и органи за контрол.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация: офицер от АВ – инж. 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 „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, оценителни експертизи на въоръжение и бойни припаси, сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно до 19.08.2022 г.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
с т опа нско у п ра влен ие, т ърг овск и бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация:
одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC
27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от
ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки
на движими активи, процедури, одити и оценки
на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и
безопасност при работа, безопасност на храните,
лаборатории и органи за контрол.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност: инженер-химик, диплома за
научна степен – доктор, свидетелство за научно
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звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат ку рс „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, оценителни експертизи на въоръжение и бойни припаси, сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно“, валидно до 19.08.2022 г.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация
на сгради, проектиране на строителни стоманени
конструкции съгл. Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл.
Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в
строителството, безопасност на конструктивните съоръжения, експертизи по безопасност в
строителството, оценителска правоспособност.
Антоанета Величкова Ганчева – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
Валентин Драгнев Василев – висше, турска
филология, преводач, оценителска правоспособност.
Валерий Иванов Обретенов – висше икономическо, специалност: икономика и управление
на строителството, допълнителна квалификация:
управление на финансово-счетоводната дейност – финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценителска правоспособност.
Владимир Асенов Николов – висше – магистър, машинен инженер, специалност: подемнотранспортни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно
ст рои телст во, допъ лни телна к ва лификаци я:
икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни
работи, оценителска правоспособност.
Георги Йорданов Чалъков – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, строителни конструкции и архитектурно-строителна част, оценителска правоспособност.
Деян Валериев Върбанчовски – висше – бакалавър, специалност: финанси, оценителска
правоспособност.
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Диана Маринова Минева – инженер-химик,
оценителска правоспособност.
Евгения Филипова Киселинова – строителен
инженер по транспортно строителство, специа лизаци я: пътно ст роителство, оценителска
правоспособност.
Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна квалификация: проектантска правоспособност по
пожарна безопасност, координатор по безопасност и здраве в строителството, оценителска
правоспособност.
Елиза Калчева Иванова – висше – строителен инженер по хидротехническо строителство,
магистър по икономика на недвижимата собственост, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация
„Секретно“, валидно до 13.07.2021 г.
Еленка Данева Бончева – висше – машинен
инженер, оценителска правоспособност.
Любомир Марио Славчев – висше – магистър по специалност: финансов мениджмънт,
експертизи по имуществени щети, оценителска
правоспособност.
Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска правоспособност.
Мая Кирилова Стоянова – висше – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, оценителска правоспособност.
Милена Георгиева Владимирова – висше –
строителен инженер, оценителска правоспособност.
Мила Николова Галева – висше – магистър,
инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Рени Анатолиева Маркова – висше – бакалавър, инженер по устройство и управление на
земи и имоти, оценителска правоспособност.
Инж. Росен Димитров Пандев – висше – магистър, инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, допълнителна квалификация: финансов и банков мениджмънт в международния
бизнес, оценителска правоспособност.
Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на промишлеността, допълнителна квалификация: експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, оценителска правоспособност.
Светлана Вергилова Попова – средно специално по строителство и архитектура, оценителска
правоспособност.
Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
Софка Велчева Асенова – висше – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
Станоя Йорданов Дончевски – висше – строителен инженер по технология на строителството,
оценителска правоспособност.
Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска правоспособност.
Христина Владимирова Павлова – висше –
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
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10.3. Оценка на машини и съоръжения
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценителска
правоспособност.
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация на
сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгласно Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни
конструкции при сеизмични действия съгласно
Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгласно Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС, обследване на аварии
в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения, експертизи по безопасност в
строителството, оценителска правоспособност.
Апостол Иванов Ковачев – висше, електроинженер, оценителска правоспособност.
Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по научна
специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации, магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна
квалификация: майстор на ремонта на ръчно
огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация „Секретно“, валидно до 23.08.2021 г.
Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност: машиностроителна техника и технологии, специализация:
компютърни системи в машиностроенето.
Владимир Асенов Николов – висше – магистър, машинен инженер специалност: подемнотранспортни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше –
инженер по изчислителна техника, поддържане
и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско
управление, търговски бизнес и посредничество,
допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN ISO 9001 и БДС EN
ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC
17025, БДС EN ISO/IEC 17020, одитор в публичния
сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със
ЗФУКПС, оценки на движими активи, процедури,
одити и оценки на организации, за управленчески
дейности и съответствие на Системи за управление
по стандарти в обхвата и предмета на дейността
им, свързани с качеството, околната среда, здраве
и безопасност при работа, безопасност на храните,
лаборатории и органи за контрол.
Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно академично
образование – военен инженер по техническите
средства на ГСМ, допълнителна квалификация:
лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни
оръжия, оценителска правоспособност.
Георги Миленов Павлов – висше – машинен
инженер, оценителска правоспособност.
Инж. Димитър Петров Стойчев – висше – магистър, машинен инженер: технология на машиност роенето и металорежещите машини,
конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни
процеси и операции, проектиране, организация
на производството, стандарти и качество; допълнителна квалификация: статистически методи за
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контрол на качеството, оценител на машини и
съоръжения в машиностроенето, електронната и
електротехническата промишленост, ремонт на
ръчно огнестрелно оръжие.
Евгения Филипова Киселинова – строителен
инженер по транспортно строителство, специализация: пътно строителство, оценителска
правоспособност.
Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна квалификация: проектантска правоспособност по пожарна
безопасност, координатор по безопасност и здраве
в строителството, оценителска правоспособност.
Елиза Калчева Иванова – висше – строителен
инженер по хидротехническо строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост,
оценителска правоспособност, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 13.07.2021 г.
Елена Маринова Марковска – висше – икономист, специалност: икономика на труда, оценителска правоспособност.
Еленка Данева Бончева – висше – машинен
инженер, оценителска правоспособност.
Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Мая Кирилова Стоянова – висше – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
Надежда Атанасова Петкова – висше – магистър, електроинженер по електроенергетика и електрообзавеждане, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация – офицер от АВ – инж. 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 „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,
оценителни експертизи на въоръжение и бойни
припаси, сертификация на качеството на военна
и специална продукция, разрешение за достъп до
класифицирана информация „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Рени Анатолиева Маркова – висше – бакалавър, инженер по устройство и управление на земи
и имоти, оценителска правоспособност.
Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър-инженер по текстилна техника и
технологии, доктор по технически науки в професионално направление – общо инженерство.
Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
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Симеон Петров Михайлов – висше – електроинженер, оценителска правоспособност.
Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност: счетоводство и
контрол, оценителска правоспособност.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценителска
правоспособност.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Антоанета Николова Дръндова – висше – магистър по икономика, маркетинг и мениджмънт,
съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи
в областта на промишления дизайн, авторското
право и сродните му права, маркетингови експертизи.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати, и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Светлана Милкова Попова – висше – магистър
по икономика и управление на промишлеността,
допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
оценителска правоспособност.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценителска
правоспособност.
Антоанета Величкова Ганчева – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценителска правоспособност.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика: финанси
и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация
„Секретно“, валидно до 16.09.2020 г.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър,
строителен инженер по хидроенергийно строителство, допълнителна квалификация: икономика на
строителството, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, оценителска
правоспособност.
Елена Маринова Марковска – висше – икономист, специалност: икономика на труда, оценителска правоспособност.
Еленка Данева Бончева – висше – машинен
инженер, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати, и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна степен
доктор по счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (финансов контрол), висше – магистър по право, оценителска
правоспособност.
Светлана Милкова Попова – висше – магистър
по икономика и управление на промишлеността,
допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
оценителска правоспособност.
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Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
Тошко Николов Поптолев – висше – магистър
икономист – финанси и кредит, оценителска
правоспособност.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация на
сгради, проектиране на строителни стоманени
конструкции съгл. Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл.
Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в
строителството, безопасност на конструктивните
съоръжения, експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.
Еленка Данева Бончева – висше – машинен
инженер, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати, и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация на
сгради, проектиране на строителни стоманени
конструкции съгл. Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл.
Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в
строителството, безопасност на конструктивните
съоръжения, експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева –
висше – магистър по икономика: финанси и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 16.09.2020 г.
Владимир Асенов Николов – висше – магистър, машинен инженер, специалност: подемнотранспортни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър,
строителен инженер по хидроенергийно строителство, допълнителна квалификация: икономика на
строителството, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, оценителска
правоспособност.
Деян Валериев Върбанчовски – висше – бакалавър, специалност: финанси, оценителска
правоспособност.
Елиза Калчева Иванова – висше – строителен
инженер по хидротехническо строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост,
оценителска правоспособност, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 13.07.2021 г.
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Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър
по специалност: счетоводство и контрол, финансов
ревизор, оценителска правоспособност.
Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска
правоспособност.
Мила Николова Галева – висше – магистър, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна степен
доктор по счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (финансов контрол), висше – магистър по право, оценителска
правоспособност.
Рени Анатолиева Маркова – висше – бакалавър, инженер по устройство и управление на земи
и имоти, оценителска правоспособност.
Инж. Росен Димитров Пандев – висше – магистър, инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, допълнителна квалификация: финансов и банков мениджмънт в международния
бизнес, оценителска правоспособност.
Светлана Милкова Попова – висше – магистър
по икономика и управление на промишлеността,
допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
оценителска правоспособност.
Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
Станоя Йорданов Дончевски – висше – строителен инженер по технология на строителството,
оценителска правоспособност.
Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска правоспособност.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация: икономика, оценителска правоспособност.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско строителство,
магистър – инженер-конструктор, допълнителна
квалификация: реконструкция и модернизация на
сгради, проектиране на строителни стоманени
конструкции съгл. Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл.
Еврокод 1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в
строителството, безопасност на конструктивните
съоръжения, експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.
Антоанета Николова Дръндова – висше – магистър по икономика, маркетинг и мениджмънт,
съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи
в областта на промишления дизайн, авторското
право и сродните му права, маркетингови експертизи.
Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по научна
специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации, магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна
квалификация: майстор на ремонта на ръчно
огнестрелно оръжие, оценителска правоспособ-
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ност, разрешение за достъп до класифицирана
информация „Секретно“, валидно до 23.08.2021 г.
Валентин Драгнев Василев – висше, турска филология, преводач, оценителска правоспособност.
Валери Емилов Митков – висше – инженерметалург, допълнителна квалификация: проектант взривни работи първа степен, експертизи
на материали, вещества и изделия, академична
длъжност – професор по техника и технология на
взривните работи, ръководител на висша школа
за подготовка на персонал за взривни работи.
Проф. Д-р Инж. Веселин Симеонов Симеонов – висше, инженер по противопожарна техника
и безопасност, професор по технически науки,
доктор, доцент по специалност: техника на безопасността на труда и противопожарна техника,
експертни оценки на хладни и огнестрелни оръжия
и предмети, свързани с културно-историческото
наследство.
Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност: машиностроителна техника и технологии, специализация:
компютърни системи в машиностроенето.
Проф. д-р Владимир Тодоров Димитров, к.м.н.,
висше – математика, специалност: информатика
и компютърни науки.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника, поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър
стопанско управление, търговски бизнес и посредничество, допълнителна квалификация: одитор
по международни стандарти БДС EN ISO 9001
и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС
EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в
съответствие със ЗФУКПС, оценки на движими
активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и съответствие
на Системи за управление по стандарти в обхвата
и предмета на дейността им, свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при
работа, безопасност на храните, лаборатории и
органи за контрол.
Вътю Танев Танев – висше – магистър-инженер по промишлено и гражданско строителство,
докторска степен по строителни конструкции,
допълнителна квалификация: ветрови и сеизмични действия върху конструкции, безопасни
и здравословни условия на труд при изпълнение
на строителни конструкции.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър,
строителен инженер по хидроенергийно строителство, допълнителна квалификация: икономика на
строителството, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, оценителска
правоспособност.
Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно академично
образование – военен инженер по техническите
средства на ГСМ, допълнителна квалификация:
лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни
оръжия, оценителска правоспособност.
Проф. д.т.н. Емил Трайчев Стоянов – висше – богословие, доктор на науките, професор по
религия и теология, магистър по право.
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Николай Стефанов Денчев – висше – инженер
по технология на машиностроенето, допълнителна
квалификация: инженер по ракетно-артилерийско
въоръжение, експертизи по въоръжение и бойни
припаси (проектиране, изпитване и производство),
балистика (вътрешна и външна), взривни явления,
термодинамика и топлопренасяне, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно до 2.08.2020 г.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен авиоинженер
по летателните апарати, и висше – магистър по
икономика, оценителска правоспособност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност: АВ – боеприпаси,
квалификация: офицер от АВ – инж. 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 ку рс „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, оценителни експертизи на въоръжение и
бойни припаси, сертификация на качеството на
военна и специална продукция, разрешение за
достъп до класифицирана информация „Секретно“,
валидно до 19.08.2022 г.
Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър-инженер по текстилна техника
и технологии, доктор по технически науки в
професионално направление общо инженерство.
Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация: икономика, оценителска правоспособност.
Теодор Стоянов Ников – висше – магистър
по регионална и национална сигурност, експерт-криминалист, балистика, дактилоскопия,
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително“, валидно
до 22.02.2022 г.
Доц. д-р Цвета Тодорова Маркова, д.н. – висше – юрист, висше – магистър по стратегическо
ръководство, духовност, лидерство, висше – магистър – защита на националната сигурност, експерт по национална и международна сигурност,
класифицирана информация, НАТО и ЕС.
4586
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Гошева Валета, наследница на Никола Георгиев Джикелов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.13.83, образуван от имот по ре-
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гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.13.32,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4563
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Танева Караиванова,
наследница на Таньо Тенев Танев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.26.896, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.26.54, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4564
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Господин Георгиев Кършибрадов и
Йоана Христова Тасева, наследници на Господин
Ангелов Овчаров, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.26.900, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.26.56, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4565
4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, на основание
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чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кристина Иванова Иванова,
наследница на Иван Тодоров Шарланджиев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.32.24, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4566
5. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петя Вичева Борисова, наследница
на Петър Вичев Генов, собственик на поземлен
имот с идентификатор по КККР 81414.37.12, намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4567
6. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емил Николов Димитров, наследник на Борис Димитров Петков,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.37.14, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4568
7. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос-
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нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ганчо Калчев Калчев и
Добри Красимиров Калчев, наследници на Калчо
Добрев Ганчев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.171.970, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.171.335, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4569
8. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Диана Дечева Митева, наследница на
Дечо Стефанов Кораков, собственик на поземлен
имот с идентификатор по КККР 81414.171.1065,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 81414.171.413, намиращ се в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4570
9. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Петков Петков,
наследник на Петко Данчев Петков, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.22.546, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.29, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4571
10. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж-
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дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодорка Танева
Нанкова, наследница на Деню Нанков Атанасов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.22.527, образуван от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.40,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4572
11. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Петрова Желева,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.35.40, намиращ се в землището
на с. Свобода, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4573
12. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Георгиев Славов,
наследник на Георги Славов Георгиев, собственик на поземлени имоти с идентификатори по
КККР 65810.35.42 и 65810.91.9911, образувани от
имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 65810.35.42 и 65810.91.2, намиращи се в землището на с. Свобода, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4574
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13. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Дедо Иванов Добрев,
наследник на Димитър Танев Петков, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.44.214, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.44.34, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4575
14. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Христов Петров,
наследник на Христо Петров Стоянов, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.94.220, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.94.4, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4576
15. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Петков Стоянов,
Румен Петков Вълканов, Петко Стоянов Вълканов и Момчил Стоянов Вълканов, наследници на
Съби Коев Гочев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.203.293, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 65810.203.3, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
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жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4577
16. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Катерина Пенева Господинова, наследница
на Велчо и Пеньо Господинови, собственици на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
11675.10.62 и 11675.37.115, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 11675.10.7 и 11675.37.4, намиращи се в землището
на с. Воденичарово, община Стара Загора, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4578
17. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Венелин Генчев Велчев и Камелия Генчева
Велчева, наследници на Велчо Генчев Велчев, съсобственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 48502.55.261, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 48502.55.14, намиращ
се в землището на с. Михайлово, община Стара
Загора, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4579
18. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Цонка Колева Стойчева и Ганчо Иванов Стойчев,
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наследници на Иван Ганчев Стойчев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65317.23.27, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65317.23.16, намиращ
се в землището на с. Самуилово, община Стара
Загора, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4580
19. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
Проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ботьо Христов Христов, наследник на Христо
Боев Христов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.10.5, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4581
138. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление № С200013-091-0000109/4.03.2020 г.
възлага на „Гео – Трейд 2019“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ 205481283, адрес за кореспонденция:
Пазарджик, ул. Преспа № 27, адрес по чл. 8 от
ДОПК: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 86,
представлявано от Лазар Георгиев Даскалов, следния недвижим имот: УПИ XVIII – за музей, административна сграда, търговия и услуги, в кв. 109
по плана на гр. Септември, област Пазарджик,
с площ 2700 кв. м, при съседи: УПИ XIX-1514,
УПИ XXI-2239 – общ. сграда, УПИ XVII-1531 и
две улици, намиращ се в гр. Септември, община
Септември, област Пазарджик, бул. България
№ 68, придобит с договор за покупко-продажба
№ 66/8.03.2017 г., вписан в Службата по вписванията – Пазарджик, с вх. peг. № 1602/8.03.2017 г.,
за сумата 68 050 лв. с ДДС. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
4492
97. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за следните
академични длъжности: доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Физиология на животните
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и човека“ – един; главен асистент в област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика,
научна специалност „Методика на обучението по
български език и литература в детската градина
и началното училище“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф.
Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.
4545
145. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
професор в професионално направление 2.1.
Филология, нау чна специалност „Български
език“, за нуждите на Секцията за българска
диалектология и лингвистична география със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в канцеларията на института, бул. Шипченски проход № 52,
бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
4508
5. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и
специални ползвания в горите“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института за гората – БАН,
бул. Св. Климент Охридски № 132.
4506
135. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория
„Инженерно-химична системотехника“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие в конкурса се
приемат в Института по инженерна химия – БАН,
на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая 118,
тел. 02 979 3288; Личен състав, или на e-mail:
office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.
4370
446. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята
и планетите“, за нуждите на секция „Системи
за дистанционни изследвания“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
4551
831. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на Научния съвет
(протокол № 31 от 2.06.2020 г.) обявява конкурси
за главни асистенти, както следва: в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един, за
нуждите на Клиниката по чернодробна, жлъчна,
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панкреатична и обща хирургия; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“ – един, за
нуждите на Клиниката по гастроентерология; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Сърдечно-съдова
хирургия“ – един, за нуждите на Клиниката по
съдова хирургия. Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Заявления и документи – в деловодството на
болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б. За справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
4480
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация (ИПУР),
като се създава нова улица по нови о.т. 33б – о.т.
108а; обособяват се нови кв. 5 и кв. 5а и се изменя
планът за регулация на контактни УПИ ІІІ – „За
трафопост“, в нов кв. 5а; УПИ ІV-267 – „За безвредно производство“, УПИ ХІ-1082 – „За безвредно производство и ОДО“, УПИ ХІV-1082 – „За
офиси, търговия, складове, ТП и ПГ“, и УПИ
ХV-1082 – „За ОДО и производство“, в нов кв. 5;
м. Н ПЗ „Х ла д и л н и к а – Ви т оша“ – час т юг,
район „Лозенец“. Проектът е изложен в район
„Лозенец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Лозенец“.
4494
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) по реда
на чл. 16 от ЗУТ в обхват: УПИ IV „за учебно
заведение“ и УПИ IX „за обществено обслужване и ПГ“ от кв. 504 и УПИ I „за обществено
обслужване и ПГ“, УПИ X – общински „за спорт
и отдих“, и УПИ XIII „за обществено обслужване
и ПГ“ от кв. 511, за създаване на нови УПИ IV2428 „за ЖС, общ. обсл., магазини и ПГ“, УПИ
IX-2423 „за ЖС, общ. обсл., магазини и ПГ“ и
УПИ X-2423, 2428 „за общ. обсл.“ в кв. 504 и
УПИ I-2456, 2457 „за ЖС, общ. обсл., магазини
и ПГ“, УПИ X – общ. „за спорт и отдих“, и
УПИ XIV-2445, 2458 „за спорт и отдих“ в кв. 511,
всички в м. Дружба – разширение (ул. Обиколна), район „Искър“; доклад за определяне
на пазарна стойност на имотите в обхвата на
проекта; протокол № ЕС-ПО-04 от 8.06.2020 г.
за приемане на пазарни оценки на поземлените
имоти в проекта за ИПРЗ. Проектът е изложен
в район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Искър“.
4553
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1 2 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 158 по протокол № 12 от 30.04.2020 г. на СОС
е одобрен план за регулация (ПР) на УПИ VІІ535, 2284, кв. 192, м. Надежда част 2б, район
„На деж да“, п редставл яващ неразделна част
от ПУП – план за регулация и застрояване за
преструкту риране на жилищен комплекс на
м. Надежда 2а и 2б, район „Надежда“, одобрен с
Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС, и свързаното с това изменение на
контактната рег улационна граница на У ПИ
VІ-533, кв. 192, м. Надежда част 2б. Проектът е
изложен в район „Надежда“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Надежда“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
4493
19. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 168 по протокол № 13 от 14.05.2020 г. на СОС
е одобрен проект за подробен устройствен план:
проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 333 до о.т. 334 и
създаване на нова задънена улица от о.т. 333а
(нова) до о.т. 333б (нова) и свързаното с това
изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ
XVII-262, кв. 3, м. С. Бистрица, в.з. Бистрица и
в.з. Манастира, район „Панчарево“; проект за
изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ
XVIII-261, кв. 3, м. С. Бистрица, в.з. Бистрица
и в.з. Манастира, район „Панчарево“, ПИ с
идентификатор 04234.6966.261 за създаване на
нови УПИ XVIII-261 „за ЖС“ и УПИ XXIV-261
„за ЖС“, кв. 3, м. С. Бистрица, в.з. Бистрица и
в.з. Манастира. Решението и одобреният проект
на подробен устройствен план са публикувани
на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване
в район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
4552
20. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от
ЗОС е издадена Заповед № СОА20-РД40-24 от
26.03.2020 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1369.2105 (незастроен), с площ
199 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД18-48 от 12.10.2011 г. на и.д. на АГКК, попадащ
в УПИ – за озеленяване, и в улична регулация
в обхвата на обект: „Локални платна в обхвата
на „Северна скоростна тангента“ от км 2+780 до
км 3+680 при пътен възел с бул. Рожен и Лот 70
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„Северна скоростна тангента“, доизграждане на
пътен възел, ССТ – бул. Рожен, район „Надежда“,
София, съгласно влязъл в сила ПУП на м. НПЗ
„Илиянци-запад“, одобрен със Заповед № РД-0950-251 от 13.03.1989 г. на гл. архитект на София.
Правоимащото лице Емилиан Петров Георгиев,
собственик на 1/24 ид. ч. от поземления имот, не
е намерен на постоянния и настоящия му адрес.
4526
11. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план: „Пътна връзка на Път І-9 Каварна – Балчик – Оброчище – к.к. Албена – Варна, при км
77+733, отляво, за обслужване на ПИ 53120.38.208,
предназначен за изграждане на жилищни сгради“. Справка и допълнителна информация: в
стая № 004 в сградата на Община Балчик. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4554
214. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
захранване на водоем за временно съхраняване
на жива риба в ПИ с идентификатор 21498.269.8,
м. Доматарско, по КК и КР на гр. Добринище,
община Банско. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен
ден в стая 309 в сградата на Община Банско.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4500
81. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 150 по протокол № 8 от 15.05.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за
външно ел. захранване до имоти с № 029020,
№ 029021, № 029022 и № 029019, местност Сиври й т е, зем л и ще на с. Бъ л г арчево, о бщ и на
Благоевград, с трасе и сервит у т, засягащ и
ограничаващ ползването на имоти с № 000200
(напоителен канал – общинска собственост) и
№ 065011 (за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост) в землището на
с. Българчево, община Благоевград, и даване
съгласие за преминаване през имоти – общинска
собственост. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
4509
22. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно ел.
захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 00134.5.14, местност Асанов брест, с трасе
и сервитут, засягащи имоти 00134.5.97 (полски
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път – общинска собственост) и 00134.5.19 (второстепенна улица – общинска собственост) по
КК на землище с. Изгрев, община Благоевград.
Проектът се намира в стая 219 в сградата на
Община Благоевград. 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 – Благоевград.
4510
7. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на пътна връзка в обхвата на ПИ
с идентификатори 10447.15.2, 10447.16.150 по КК
и КР на гр. Велико Търново и ПИ с идентификатори 43253.21.135 и 43253.106.2 по КК и КР
на с. Леденик с цел създаване на устройствена
основа за изграждане на локална лента на път
І-4 „Севлиево – Велико Търново – Търговище“
при км 125+160 дясно, обслужваща ПИ с идентификатор 10447.15.470 по КК и КР на гр. Велико
Търново, собственост на „Томи комерс“ – ЕООД,
и съседен ПИ с идентификатор 43253.225.2 по
КК и К Р на с. Леденик, собственост на ЕТ
„Сторум – Стоян Кючуков“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 516. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4502
1. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица – собственици на ПИ с идентификатори 18157.91.481, 18157.123.48 0, 18157.125.482 ,
181 57.1 2 5.752 , 181 57.1 58.477, 181 57.1 58.772 и
18157.501.801 по кадастралната карта на гр. Гурково, по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за
изграждане на обект: „Оптична свързаност на
територията на община Гурково, област Стара
Загора“. Проектът може да се разгледа в стая
№ 4 на общинската администрация – Гурково.
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 – Гурково.
4555
2. – Община Гурково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
със Заповед № З-262 от 22.05.2020 г. на кмета
на община Гурково е одобрен ПУП – ПЗ (план
за застрояване) на ПИ (поземлен имот) с идентификатор 18157.33.6 по кадастралната карта на
гр. Гурково. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Гурково до А дминистративния
съд – Стара Загора.
4560
3. – Община Гурково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
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със Заповед № З-277 от 3.06.2020 г. на зам.-кмета
на община Гурково е одобрен ПУП – ПЗ (план
за застрояване) на ПИ (поземлен имот) с идентификатор 22767.217.3 по кадастралната карта
на с. Паничерево. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара Загора.
4561
4. – Община Гурково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
със Заповед № З-278 от 3.06.2020 г. на зам.-кмета
на община Гурково е одобрен ПУП – ПЗ (план
за застрояване) на ПИ (поземлен имот) с идентификатор 22767.224.100 по кадастралната карта
на с. Паничерево. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара Загора.
4562
27. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, захранващ ПИ с идентификатор
55155.5.31, м. Бечовица, по КККР на землище
гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда
се проектното трасе да започне от нов СБ стълб,
предвиден за вграждане в участъка между стълб
№ 11/25 и стълб № 11/26, извод СН „Звъничево“,
подстанция „Септемврийци“, в обхвата на ПИ с
идентификатор 55155.6.82 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, като се разполага
в него и се насочва в посока югозапад. След
около 260 м достига до ПИ с идентификатор
55155.5.48 – НТП за селскостопански, горски и
ведомствен път, и се установява в него в посока
югозапад до достигане на ПИ с идентификатор
55155.5.31, м. Бечовица, по КККР на землище
гр. Пазарджик, община Пазарджик, който следва
да бъде захранен. Дължината на електропровода
е 556 м – общинска публична собственост, засегнатата площ е 1111 кв. м – общинска публична
собственост. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
4546
60. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен
коригиран Комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация
на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир“, част
о т Трансевропейската т ранспор т на м режа“,
в следните части: инвестиционен проект във
фаза технически проект; подробни устройствени
планове за трасето на железопътната линия,
включително мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, принадлежащи на трети
страни и подлежащи на преместване, както
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следва: ПУП – специализиран план за участъка
от трасето, където се предвижда изграждане на
тунелно съоръжение, попадащо в землището
на с. Драгичево; ПУП – ИПРЗ за участъка от
трасето, попадащ в урбанизираната територия
на г р. Перник в у част ъка Софи я – Перник;
ПУП – ИПРЗ за участъка от трасето, попадащ
в урбанизираната територия на гр. Батановци; ПУП – ИПРЗ, Община Перник – землище
гр. Перник в участъка Перник – Радомир. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
4547
48. – Община Сапарева баня на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите ст рани, че е изработен проeкт за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – за учредяване
право на прокарване и сервитут с цел изграждане
на елементи на техническата инфраструктура
извън границите на у рбанизираната територия – водопровод за захранване с минерална
вода от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ,
находище на минерална вода „Сапарева баня“, и
водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м 3
за захранване с вода за питейно-битови нужди“
на „Къща за настаняване на туристи с външен
басейн“, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, с обхват: поземлени имоти
с идентификатори № 65365.35.99, 65365.35.193,
65365.35.211 и 65365.35.212 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, с възложител „Лавър
2015“ – ЕООД. Проeктът е изложен в приемната
на дирекция „Архитектура, градоустройство и
контрол по строитерството“ при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея
№ 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Сапарева баня.
4511
55. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация за частично
изменение на регулационния план (ПУП – ПР
за ЧИРП) на кв. 303 в ЦГЧ на гр. Троян като
част от Комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ). Квартал 303 се разделя
на кв. 303 и нов кв. 513 с улица с осови точки
(о.т.) 563-2272-2276-2280, свързвайки ул. Еделвайс
с кръговото кръстовище на ул. Васил Левски. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване в „Държавен вест-
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ник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът
е изложен в сградата на Община Троян в стая
№ 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
4548
133. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 130,
взето с протокол № 10 от 19.05.2020 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, е одобрен проект
за ПУП – парцеларен план на уличен канал от
съществуващ уличен канал до обекти в УПИ
046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018,
046019, за производствена и складова дейност
(предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ
046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за
жилищно застрояване, м. Вранъкови исаци-02,
ЕК АТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, община
Хисаря, област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти 77270.1.12 (стар номер 000580)
и 77270.46.235 (стар номер 000235), общинска
собственост, по кадастралната карта на землище
гр. Хисаря съгласно пунктири в тъмносиньо за
трасето и пунктири в светлосиньо за сервитута
на приложения проект. Решението може да бъде
обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.
4477
134. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 132,
взето с протокол № 10 от 19.05.2020 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, е одобрен проект за
ПУП – парцеларен план на кабелна линия 20 kV
от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004,
046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019,
за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци),
УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за
жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно
застрояване, м. Вранъкови исаци-02, ЕК АТТЕ
77270, землище гр. Хисаря, община Хисаря,
област Пловдив, преминаваща през поземлени
имоти 77270.1.12 (стар номер 000580), 77270.1.368
(стар номер 001368) и 77270.46.235 (стар номер
000235), общинска собственост, по кадастралната
карта на землище гр. Хисаря съгласно линии в
червено за трасето и пунктири в светлосиньо
за сервитута на приложения проект. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до
Административния съд – Пловдив.
4478
135. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 131,
взето с протокол № 10 от 19.05.2020 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, е одобрен проект за
ПУП – парцеларен план на уличен водопровод
PE-HD ∅ 90 от съществуващ водопровод PE-HD
∅ 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова
дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена
и складова дейност (предприятие за преработка
на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036,
за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване,
УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. Вра-
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н ъкови иса ц и- 02 , ЕК АТ Т Е 77270, зем л и ще
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив,
преминаващ през поземлени имоти 77270.1.12
(стар номер 000580) и 77270.46.235 (стар номер
000235), общинска собственост, по кадастралната
карта на землище гр. Хисаря съгласно линии в
тъмносиньо за трасето и пунктири в светлосиньо
за сервитута на приложения проект. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до
Административния съд – Пловдив.
4479
2. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 2 по протокол № 4
от 2.06.2020 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) е допуснат
за разглеждане проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Довеждащ водопровод от имот с идентификатор
47977.38.33 с две трасета до имот с идентификатор
47977.147.2 в местност Лагера по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Мечка и
до УПИ ХIII-45 в кв. 5 по регулационния план
на с.о. Ст ълпище, община Иваново, област
Русе“. Проектът се намира в дирекция „СА“ в
административната сграда на Община Иваново в
с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6.
Заинтересованите лица могат да подават пред
общинската администрация писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
4503
3. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 3 по протокол
№ 4 от 2.06.2020 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
е допуснат за разглеждане проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за улична регулация (ИПУР) от о.т. 199 до о.т.
200, от о.т. 200 до о.т. 201 и от о.т. 201 до о.т.
226 между кв. 84 и кв. 85 и план за регулация
(ПР) за ПИ 501.2531 в кв. 85 по кадастралния
план на с. Щръклево, община Иваново, област
Русе. Проектът се намира в дирекция „СА“ в
административната сграда на Община Иваново
в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая
№ 6. Заинтересованите лица могат да подават
пред общинската администрация писмени възражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
4504
4. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 5 по протокол
№ 4 от 2.06.2020 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
е допуснат за разглеждане проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Реконструкция на съществуващ
водопровод ∅ 90 Манесман от помпена станция
Щръклево към шахта до осова точка с ПЕВП
∅ 60“, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Щръклево, община Иваново, об-
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ласт Русе. Проектът се намира в дирекция „СА“
в административната сграда на Община Иваново
в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая
№ 6. Заинтересованите лица могат да подават
пред общинската администрация писмени възражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
4505
57. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на подземен електропровод 20 kV от ТП „Автомагистрали“ до ВС „Калугерово“, с. Калугерово,
община Лесичово, област Пазарджик. Проектът
се намира в сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – с. Лесичово.
4549
59. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на подземен електропровод КСН 20 kV от ТП
„Цигани“, с. Динката, до ТП „Стопански двор“,
землище с. Памидово, община Лесичово, област
Пазарджик. Проектът се намира в сградата на
Община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Лесичово.
4522
60. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
подземен електропровод КСН от ВС „Надлеза“
до ТП „Училище“, с. Динката, община Лесичово,
област Пазарджик. Проектът се намира в сградата
на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Лесичово.
4523
61. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
подземен електропровод КСН от ВС „Надлеза“
до ТП „Църква“, с. Щърково, община Лесичово,
област Пазарджик. Проектът се намира в сградата
на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Лесичово.
4524
62. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
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е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на подземен електропровод КСН от ТП „Мелница“ до ст. 62/10 ВСН „Сребрино“ в землището на с. Щърково, община Лесичово, област
Пазарджик. Проектът се намира в сградата на
Община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Лесичово.
4525
63. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
подземен електропровод КСН от ВС „Надлеза“
до ТП „Автомагистрали“, землище с. Динката,
с. Щърково и с. Калугерово, община Лесичово,
област Пазарджик. Проектът се намира в сградата
на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Лесичово.
4556

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 75/2020 г. по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 46, ал. 3 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Георги Дамяново, приета
с Решение № 36 от протокол № 6 от 29.02.2008 г.,
изменена с Решение № 160 от протокол № 16 от
21.01.2009 г., изменена с Решение № 258 от протокол № 25 от 21.12.2009 г., изменена с Решение
№ 269 от 28.01.2010 г., изменена с Решение № 401 от
протокол № 36 от 27.01.2011 г., изменена с Решение
№ 431 от протокол № 38 от 25.03.2011 г., изменена
с Решение № 56 от протокол № 9 от 25.04.2012 г.,
изменена с Решение № 369 от протокол № 30
от 13.02.2014 г., изменена с Решение № 339 от
протокол № 44 от 29.01.2019 г. на Общинския съвет – с. Георги Дамяново. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Георги Дамяново,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 75/2020 г. е насрочено за 10.07.2020 г. от 10,30 ч.
4635
Административният съд – Пловдив, съобщава, че по жалба на Иванка Колева Василева
срещу Решение № 14, взето с протокол № 2 от
30.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
в частта на УПИ XLIII-506.373, жил. застр., кв.
361, по плана на Пета градска част, гр. Пловдив,
номер по предходен план стар – 217, кв. 631, парцел
XLIII-218, е образувано адм. д. № 987 по описа за
2020 г. на Административния съд – Пловдив. С
оспорваното Решение № 14, взето с протокол № 2
от 30.01.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Плов-
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див, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на Пета градска част, гр. Пловдив,
с Правила и нормативи за прилагане на плана
и план-схемите: Комуникационно-транспортна
схема и Трансформация на собствеността, при
граници: от север – бул. Дунав (от бул. Васил
Априлов до бул. Цар Борис III Обединител);
от изток – бул. Цар Борис III Обединител (от
бул. Дунав до р. Марица – северна подпорна стена); от юг – северна подпорна стена на р. Марица
(от бул. Васил Априлов до бул. Цар Борис III
Обединител); на запад – бул. Васил Априлов
(от бул. Дунав до р. Марица – северна подпорна
стена). Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.07.2020 г. от 14 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването на настоящото съобщение в
„Държавен вестник“, като подадат писмена молба
до съда със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 от Закона за устройство на
територията.
4637
Административният съд – Пловдив, по адм. д.
№ 976 по описа на съда за 2020 г. на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило оспорване от Матей Христов Христов, Пловдив,
ул. Поп Манол № 17, против Решение № 14, прието
с протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, за одобряване на ПУП – ПР
на Пета градска част – Пловдив, с Правила и
нормативи за прилагане на плана и план-схемите:
Комуникационно-транспортна схема и Трансформация на собствеността – в частта относно ПИ
56784.506.373 по КККР. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
АС – Пловдив, по номера на административното
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
в открито заседание на 21.07.2020 г. от 14,30 ч.
4638
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Районната
прокуратура – Разград, срещу чл. 11, ал. 1 и 2,
чл. 12а, ал. 1, чл. 41, ал. 2, чл. 45, ал. 4, чл. 46,
ал. 1 и 3 и чл. 52, ал. 1, т. 4, предложение 1 от
Наредба № 12 за определяне размера на местни-
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те данъци на територията на община Лозница,
приета от Общинския съвет – гр. Лозница, по
който е образувано адм. д. № 111/2020 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 21.07.2020 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
4587
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Русе, срещу разпоредбата
на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията
на община Сливо поле (приета на основание
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2
от ЗМДТ и § 18 от ПЗР на Закона за изменение
и допълнение на ЗМДТ – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в
сила от 1.01.2008 г. с Решение № 39 по протокол
№ 6 от 26.02.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 199
по протокол № 19 от 30-31.01.2009 г.; изм. и доп. с
Решение № 338 по протокол № 31 от 28.01.2010 г.;
изм. и доп. с Решение № 486 по протокол № 45 от
31.01.2011 г.; изм. с Решение № 158 по протокол
№ 15 от 27.11.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 343
по протокол № 30 от 16.12.2013 г.; доп. с Решение
№ 68 по протокол № 8 от 30.03.2016 г.; доп. с Решение № 157 по протокол № 17 от 29.09.2016 г.;
изм. и доп. с Решение № 496 по протокол № 49
от 30.01.2019 г.; изм. с Решение № 519 по протокол № 51 от 28.03.2019 г.) в частта є, с която в
приложното поле на разпоредбата са включени и
лицата, които използват работно място за обучение
на чираци по смисъла на Закона за занаятите
и извършват патентна дейност от посочените в
т. 12 и 13 от приложение № 4 към глава втора,
раздел VІ от Закона за местните данъци и такси,
по който е образувано адм. д. № 300/2020 г. по
описа на Административния съд – Русе, І състав.
4628
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от кмета на община
Дулово на Решение № 65, взето по протокол
№ 6 от 31.03.2020 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Дулово, с което е приет бюджетът
на общината за 2020 година, като по жалбата е
образувано адм. д. № 112 по описа за 2020 г. на
Административния съд – Силистра, насрочено
за 15.07.2020 г. от 10,30 ч.
4588
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест на Окръжната
прокуратура – Търговище, срещу разпоредбата на
чл. 32, ал. 4 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Омуртаг, приета с Решение № 31 по протокол № 5
от 29.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Омуртаг. По протеста е образувано адм. д. № 87/2020 г.
по описа на Административния съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинския съвет – гр. Омуртаг, пред-
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ставляван от председателя. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.07.2020 г. от 10,20 ч.
4636
А дминистративният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от МБАЛ „Свети
Йоан Рилски“ – ООД, на Заповед № РД-01-84 от
1.06.2020 г. на директора на Регионалната здравна
инспекция – Ямбол, в частта по т. 1 и 2, с които
е определено считано от 8,00 ч. на 4.06.2020 г.
до 8,00 ч. на 18.06.2020 г. хоспитализацията,
лечението и наблюдението на пациенти с Ковид
19 в неусложнено състояние да се извършва в
МБАЛ „Свети Йоан Рилски“ – ООД, в определеното за целта отделение и болнични легла и
за същия период всички съмнителни за Ковид
19 да се транспортират от ЦСМП – Ямбол, до
МБАЛ „Свети Йоан Рилски“ – ООД, по което е
образувано адм. дело № 126/2020 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
16.07.2020 г. от 10 ч.
4634
Районният съд – Свищов, уведомява Саман
Хасан Карим, гражданин на Ирак, роден на
20.04.1974 г., сега с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, че е ответник по гр.д. № 290/2020 г.,
заведено от Елена Цветанова Тодорова с постоянен адрес: с. Българско Сливово, община Свищов, ул. Петър Марков № 42, с правно основание
чл. 127а, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Семейния
кодекс, като му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на СвРС за връчване на
книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК
с назначаване на особен представител.
4591
Софийският районен съд, ІІ ГО, 77 състав, по
гр.д. № 36602/2019 г. призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Емили Вилнер Пантев и Елизабет Пантев, чужди
граждани, с неизвестни адреси в Република България, да се явят в канцеларията на Софийския
районен съд, ІІ гражданско отделение, 77 състав,
в София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получат препис от исковата молба и приложенията,
подадени от „Топлофикация – София“ – ЕАД,
с правно основание чл. 422 от Гражданския
процесуален кодекс. В случай че не се явят, за
да получат съдебните книжа в указания срок,
съдът ще им назначи особен представител.
4589
Софийският районен съд, 37 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ Абдул Кахар Каргар
с последен известен адрес: София, Столична
община, ул. Доспат № 18, ет. 2, ап. 4, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ
гражданско отделение, 37 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, за да получи препис от исковата
молба и приложенията по гр.д. № 55330/2019 г.,
подадена от Женя Стефанова Обрешкова, с правно основание чл. 132 от Семейния кодекс, както
и да подаде писмен отговор. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
4590
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Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 29.05.2020 г. обявява, че
в съда на 29.01.2020 г. по мотивирано искане с
вх. № 988/28.01.2020 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез
председателя Сотир Стефанов Цацаров срещу
Георги Димитров Парушев, ЕГН 9106245340, с
постоянен и настоящ адрес: гр. Ветово, ул. Никола Петков № 88, и Пепа Йорданова Маринова,
ЕГН 9509285336, с постоянен и настоящ адрес:
гр. Ветово, ул. Никола Петков № 88, е образувано
гр. дело № 61/2020 г. относно отнемане в полза на
държавата на имущество на стойност 127 150 лв.
на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Иска
се отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Димитров Парушев
с ЕГН 9106245340:
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а : „Ф о л к с в а г е н “,
м о д е л : „ П о л о “, р е г. № Р 3 5 7 9 В Х , р а м а
№ W V WZZZ9NZ3D042770, двигател
№ AMF188896, цвят: черен металик, дата на
първоначална регистрация: 23.08.2002 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
на 7.10.2016 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 3750 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пепа Йорданова Маринова
с ЕГН 9509285336:
Поземлен имот № 604.1689: дворно място
с площ 1720 кв. м, съгласно документ за собственост, а съгласно скица представлява имот
№ 604.1689 с площ 1896 кв. м, намиращ се в
гр. Ветово, ЕК АТТЕ 10803, община Ветово, област Русе, с адрес: ул. Никола Петков № 82, за
който имот са образувани УПИ – УПИ IV с площ
598 кв. м, УПИ V с площ 636 кв. м и УПИ VI с
площ 673 кв. м, в квартал 106 заедно с построените в това дворно място: сграда № 604.1689.1,
представляваща едноетажна, масивна стоманобетонна, ж илищна сграда – еднофамилна,
с площ 62 кв. м; сграда № 604.1689.2, представляваща едноетажна, полумасивна, жилищна
сграда – еднофамилна, с площ 27 кв. м; сграда
№ 604.1689.3, представляваща едноетажна, полумасивна, селскостопанска сграда с площ 53 кв. м,
при граници за имота: имот № 603.1907 – терен,
имот № 604.1690 – двор, имот № 604.1695 – двор,
улица, собственост на Пепа Йорданова Маринова, нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 72/16.05.2016 г., том II, рег.
№ 5049, дело 224/2016 г., вписан в СВ – Русе, вх.
рег. № 6342/2016 г., пред нотариус с рег. № 221.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е в размер 25 400 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Димитров
Парушев с ЕГН 9106245340:
Сумата в размер 5200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество през проверявания период.
Сумата в размер 100 лв., представляваща
вноска по банкова сметка през проверявания
период.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пепа Йорданова
Маринова с ЕГН 9509285336:
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Сумата в размер 92 700 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество през проверявания период.
Делото е насрочено за 7.10.2020 г. от 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
4612
Софийският окръжен съд съобщава, че е
образувано гр.д. № 948/2019 г. по иск с правно
основание чл. 153 от ЗПКОНПИ, предявен от
държавата, действаща чрез Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ),
против Ваньо Иванов Митев и Любка Гаврилова
Стоянова-Митева от София, а именно:
1. 1/2 идеална част от поземлен имот с начин
на трайно ползване – нива, с площ 5,800 дка,
намираща се в землището на с. Равно поле,
община Елин Пелин, област София, ЕК АТТЕ
61248, четвърта категория, при неполивни условия, в местността Стубело, съставляваща имот
№ 054030 по плана за земеразделяне на селото,
при граници и съседи: имот № 054028 – нива
на наследниците на Стана Тодорова Станилова, имот № 054031 – нива на наследниците на
Евда Итова Колчова, имот № 054035 – нива на
наследниците на Крала Христова Бондова, имот
№ 054036 – нива на Борис Стоянов Борсов, имот
№ 054037 – нива на Румен Георгиев Балабанов и
др., имот № 054038 – нива на „България ленд инвестм. лимитид“ – ЕООД, имот № 054040 – нива
на „България ленд инвестм. лимитид“ – ЕООД,
имот № 054039 – нива на Емилия Лазарова Михова-Еллис, и имот № 000072 – полски път на
община Елин Пелин, за сумата 2780 лв.
2. 1/2 идеална част от поземлен имот с начин
на трайно ползване – нива, с площ 13,800 дка,
намираща се в землището на с. Равно поле,
община Елин Пелин, област София, ЕК АТТЕ
61248, осма категория, при неполивни условия, в
местността Блатото, съставляваща имот № 154050
по плана за земеразделяне на селото, при граници
и съседи: имот № 154049 – нива на Иван Найденов Стоилов, имот № 154048 – нива на Васил
Спасов Котев, имот № 154047 – нива на Божидар
Методиев Миндов, имот № 154046 – нива на
наследниците на Ангел Стоянов Бонев, имот
№ 154045 – нива на наследниците на Станка
Андреева Димитрова, имот № 154044 – нива на
наследниците на Марица Величкова Цендова,
имот № 154043 – нива на наследниците на Павел Петков Чекалски, имот № 154042 – нива на
наследниците на Веселинка Грозданова Стоянова, имот № 154029 – нива на наследниците на
Николай Вутов Чакалски, имот № 154051 – нива
на наследниците на Георги Кръстев Годев, имот
№ 154052 – нива на Мария Славчова Плещева и др., имот № 154053 – нива на Цветанка
Димчова Иванова, имот № 154054 – нива на
наследниците на Мария Траянова Петкова, имот
№ 154055 – нива на наследниците на Стоянка
Николова Донева, имот № 154056 – нива на Гошо
Димитров Иванов и др., имот № 154057 – нива
на Асен Тодоров Петров, имот № 154058 – нива
на наследниците на Димитър Стефчев Михайлов, имот № 154059 – нива на наследниците на
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Гюра Спасова Тодорова, имот № 154060 – нива
на Васил Гюров Стоилов, имот № 154061 – нива
на наследниците на Яне Митрев Иванов, и имот
№ 000223 – полски път на община Елин Пелин,
за сумата 6610 лв.
3. 1/2 идеална част от поземлен имот с начин
на трайно ползване – нива, с площ 3,000 дка,
намираща се в землището на с. Равно поле,
община Елин Пелин, област София, ЕК АТТЕ
612 48, че т вър т а к ат ег ори я, п ри непол и вн и
условия, в местността Кацилски герен, съставляваща имот № 184040 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот
№ 184041 – нива на наследниците на Пенко
Василев Иванчов и др., имот № 184033 – нива
на наследниците на Гергина Цветанова Додова,
имот № 000183 – полски път на община Елин Пелин, имот № 184034 – нива на Стоилка Цветкова
Митова и имот № 184035 – нива на наследниците
на Кръстана Деянова Иванова, придобити с нотариален акт за продажба на недвижими имоти
№ 29, том I, peг. № 446, дело № 25/16.01.2018 г.,
вписан в Службата по вписвания – Елин Пелин,
с вх. peг. № 85/16.01.2018 г., акт № 57, том I, дело
№ 44/2018 г., за сумата 1440 лв.
4. Сумата в размер 2987,34 лв., представляваща левовата равностойност на 1903 щатски
долара, иззети след претърсване и изземване,
като банкнотите са предадени с протокол от
9.02.2018 г. на счетоводството на СП за съхранение в банков трезор.
5. Сумата в размер 35 813,42 лв., представляваща вноска на каса от титуляря Ваньо Иванов
Митев по многофакторен спестовен влог – сметка
в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД.
6. 49,1748 дяла от емисия BG 9000015073 от
капитала на ДФ Елана Фонд Свободни пари,
ЕИК 175376747, на обща стойност 7700 лв.
7. Сумата в размер 200 000 лв., представляваща „парична гаранция“ по досъдебно производство № 53/2017 г. по описа на СО – СП, пр. пр.
№ 570/2017 г., внесена по банкова сметка IBAN
BG 04 RZBB 9155 33 20051204 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Специализирана
прокуратура.
8. Сумата в размер 1043,87 лв., представляваща част от плащане по обратно изкупуване
на дялове № 52212 с емитент ДФ Елана Фонд
Свободни пари, емисия BG 9000015073.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху това имущество,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Софийския окръжен съд в
едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“. Делото
е насрочено за 8.10.2020 г. от 14,30 ч.
4367
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ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ ЕН И Я
5. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
3.08.2020 г. в 13 ч. в Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски № 108, зала 3, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Маноела Йорданова Георгиева
като член на управителния съвет поради постъпила молба за същото; 2. избиране на нов член
на управителния съвет на мястото на Маноела
Йорданова Георгиева до приключване на мандата
на настоящия УС. Всички материали, свързани
с включените за обсъждане от общото събрание
въпроси, се намират в офиса на сдружението в
Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С.
Раковски № 108, ет. 5, офис 505. В случай че в
13 ч. на 3.08.2020 г. няма необходимия кворум
за провеждане на събранието, същото ще се
проведе един час по-късно независимо от броя
на присъстващите членове, на същото място и
при същия дневен ред.
4630
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с общес твенополезна дейнос т „ОБФК „Ботев – Бобошево“ – гр. Бобошево, област Кюстендил, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.07.2020 г. в 18 ч. в малката
зала на НЧ „Лоза“, гр. Бобошево, при следния
дневен ред: 1. приемане на текстове за промяна в устава на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 3. избор на
нов председател на сдружението; 4. избор на
нов контролен съвет на сдружението; 5. разни.
4668
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Искър“ – с. Ореховица, област Плевен, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.08.2020 г.
в 16 ч. на адрес: с. Ореховица, област Плевен,
ул. Христо Ботев № 50, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. промени в членския състав
на управителния съвет на сдружението – освобождаване и избор на нов председател на УС и
освобождаване и избор на нови членове на УС;
3. вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4.
приемане на промени в устава на сдружението;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
4557
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