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ЗАКОН

за предоставяне на цифрово съдържание и
цифрови услуги и за продажба на стоки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този закон урежда изискванията
относно договорите за:
1. предоставяне на цифрово съдържание и
цифрови услуги, сключени между търговци и
потребители, и по-специално изискванията
относно съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, средствата за
защита на потребителите при непредоставяне
или несъответствие на цифрово съдържание
или цифрова услуга, реда и условията за
използването на тези средства за защита,
както и реда и условията за изменение на
цифровото съдържание или цифровата услуга;
2. продажба на стоки, сключени меж ду
продавачи и потребители, и по-специално
изиск вани ята относно съответствието на
стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, реда и условията
за използването на тези средства за защита
и търговските гаранции.
Чл. 2. Законът има за цел да осигу ри
защита на икономическите интереси на потребителите при предоставяне на цифрово
съдържание и цифрови услуги, както и при
продажба на стоки на потребители.
Чл. 3. (1) Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която
предварително се изключват или ограничават
правата им, е недействителна.
(2) Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава,
която не е членка на Европейския съюз и

която във вреда на потребителя изключва
прилагане на разпоредбите на този закон
или на закона на държава – членка на Европейския съюз, отклонява се от тях или
изменя действието им, преди потребителят
да уведоми търговеца за непредоставянето
или за несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или преди
търговецът да уведоми потребителя за изменението на цифровото съдържание или
цифровата услуга, или преди потребителят
да уведоми продавача за несъответствието
на стоките, не е обвързваща за потребителя.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не възпрепятства
търговците да предлагат на потребителите
договорни условия, които предоставят повисоко ниво на защита от този закон.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ НА
ПОТРЕБИТЕЛИ
Раздел I
Обхват
Чл. 4. Разпоредбите на тази глава уреждат договорите за предоставяне на цифрово
съдържание и цифрови услуги, ск лючени
между търговци и потребители, и съдържа
изисквания относно:
1. съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с индивидуалните
изисквания за съответствие с договора, с
обективните изисквания за съответствие и
с изискванията за правилно интегриране на
цифровото съдържание или цифровата услуга
в цифровата среда на потребителя;
2. средствата за защита на потребителите
при непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга или при липса на
съответствие на цифровото съдържание или
цифровата услуга, както и реда и условията
за тяхното упражняване, и
3. изменението на цифровото съдържание
или цифровата услуга.
Чл. 5. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат за всеки договор, по който търговецът
предоставя или се задължава да предостави
цифрово съдържание или цифрова услуга на
потребител, а потребителят заплаща или се
задължава да заплати определена цена.
(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат и когато търговецът предоставя или се
задължава да предостави на потребителя
цифрово съдържание или цифрова услуга, а
потребителят предоставя или се задължава
да предостави лични данни на търговеца,
освен в случаите, когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от
търговеца изключително с цел предоставяне
на цифровото съдържание или цифровата
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услуга в съответствие с този закон или с цел
да се позволи на търговеца да изпълни приложимите към него нормативни изисквания,
доколкото търговецът не обработва личните
данни на потребителя с друга цел.
(3) Разпоредбите на тази глава се прилагат
и когато цифровото съдържание или цифровата услуга са разработени в съответствие със
спецификациите на потребителя.
(4) Разпоредбите на тази глава, с изключение
на чл. 8 и 16, се прилагат и за всеки материален носител, който се използва изключително
за пренасяне на цифрово съдържание.
Чл. 6. (1) Разпоредбите на тази глава не
се прилагат за цифрово съдържание или
цифрови услуги, които са включени във или
са взаимосвързани със стоки, съдържащи
цифрови елементи, и които се предоставят
със стоките в рамките на договор за продажба на тези стоки, независимо от това
дали цифровото съдържание или цифровата
услуга се предоставят от продавача или от
трето лице. При съмнение относно това дали
предоставянето на включено или взаимосвързано цифрово съдържание или включена или
взаимосвързана цифрова услуга съставляват
част от договора за продажба, се приема, че
цифровото съдържание или цифровата услуга
е включено/включена в договора за продажба.
(2) В случаите, когато договор между един
и същ търговец и един и същ потребител обединява в пакет елементи, включващи предоставяне на цифрово съдържание или цифрова
услуга, и елементи, включващи предоставяне
на други стоки или услуги, разпоредбите на
глава втора се прилагат само за елементите
на договора, отнасящи се до цифровото съдържание или цифровата услуга. Тази алинея
не възпрепятства прилагането на ал. 1.
(3) Разпоредбите на глава втора не се
прилагат за:
1. договори за предоставяне на услуги,
различни от цифровите услуги, независимо от
това дали търговецът използва цифров формат
или цифрови средства, за да създаде крайния
резултат от услугата или за да го достави или
предаде на потребителя;
2. договори за електронни съобщителни
услуги с изключение на междуличностните
съобщителни услуги без номер;
3. договори за здравно обслужване;
4. договори за услуги в областта на хазарта, които включват залагания с парично
изражение в игри на късмета, включително
игри, изискващи определени умения, като
например лотарии, игри в казино, игри на
покер и залагания, осъществявани електронно
или чрез използване на други технологични
средства за улесняване на комуникацията по
искане на получателя на такива услуги;
5. договори за финансови услуги по смисъла на Закона за предоставяне на финансови
услуги от разстояние;
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6. договори за софтуер, предлагани от
търговец чрез лиценз с отворен код, когато
потребителят не заплаща цена и личните
данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел
подобряване на сигурността, съвместимостта
или оперативната съвместимост на конкретния софтуер;
7. договори за предоставяне на цифрово
съдържание, когато цифровото съдържание
се предоставя на широката общественост по
начин, различен от предаването на сигнали,
като част от творческо представление или събитие, например цифрови филмови прожекции;
8. договори за цифрово съдържание, предоставено в съответствие със Закона за достъп
до обществена информация от органите на
обществения сектор и от публичноправни
организации по смисъла на Закона за достъп
до обществена информация.
Чл. 7. В случаите, когато потребителят
има право да прекрати някои от елементите
на пакет, включващ предоставяне на цифрово
съдържание или цифрова услуга и крайно
устройство, преди изтичането на срока на
договора, поради липсата на съответствие
или поради непредоставяне, потребителят има
право да прекрати договора по отношение на
всички елементи на пакета.
Раздел II
Съответствие на цифровото съдържание и
цифровите услуги
Чл. 8. (1) Търговецът е длъжен да предостави цифровото съдържание или цифровата
услуга на потребителя без неоправдано забавяне след сключване на договора, освен ако
страните не са уговорили друго.
(2) Търговецът е изпълнил задължението
си за предоставяне на цифровото съдържание
или цифровата услуга, когато:
1. цифровото съдържание или всяко средство, подходящо за достъп до цифровото
съдържание или за неговото изтегляне, е
предоставено на разположение или е достъпно
за потребителя или на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя
за тази цел;
2. цифровата услуга е станала достъпна за
потребителя или на материален или виртуален
инструмент, избран от потребителя за тази цел.
Чл. 9. (1) Търговецът е длъжен да предостави на потребителя цифрово съдържание или
цифрова услуга, което отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора,
на обективните изисквания за съответствие и
на изискванията за интегриране на цифровото
съдържание или цифровата услуга в цифровата
среда на потребителя.
(2) Правата на трети лица върху цифровото съдържание или цифровата услуга, в т.ч.
правата на интелектуална собственост, не
възпрепятстват правата на потребителите по
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чл. 17 относно средствата за правна защита
на потребителите при липса на съответствие,
с изключение на случаите, когато договорът
за предоставяне на цифрово съдържание или
цифрова услуга е нищожен или унищожаем.
Чл. 10. За да съответства на договора,
цифровото съдържание или цифровата услуга, когато е приложимо, трябва да отговаря
на следните индивидуални изисквания за
съответствие:
1. да е с описанието, количеството и качеството и да притежава функционалност,
съвместимост, оперативна съвместимост и
други характеристики, предвидени в договора;
2. да е годно за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е
уведомил търговеца най-късно в момента на
сключване на договора и по отношение на
която търговецът се е съгласил;
3. да е предоставено заедно с всички принадлежности, указания, включително относно
инсталирането и оказване на помощ на потребителите, предвидени в договора;
4. да се актуализира съгласно предвиденото
в договора.
Чл. 11. (1) В допълнение към индивидуалните изисквания по чл. 10 цифровото
съдържание или цифровата услуга трябва да
отговаря и на следните обективни изисквания
за съответствие:
1. да е годно за целите, за които обичайно се
използва цифрово съдържание или цифровите
услуги от същия вид, като се вземат предвид,
когато е приложимо, действащите разпоредби
на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите
технически стандарти, или при липсата на
такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добра практика;
2. да е в количество и да притежава качествата и работните характеристики, включително по отношение на функционалност,
съвместимост, достъпност, непрекъснатост
и сигурност, които са обичайни за цифрово
съдържание или цифрови услуги от същия вид
и които потребителят може разумно да очаква
предвид естеството на цифровото съдържание
или цифровата услуга и всички публични
изявления, направени от търговеца или от
други лица на предходен етап от веригата от
сделки или направени от името на търговеца
или от името на тези лица, съдържащи се
например в рекламата или в етикета, освен
ако търговецът не докаже, че:
а) не е знаел и не е можело разумно да се
очаква да е знаел за съответното публично
изявление;
б) към момента на сключване на договора
публичното изявление е било коригирано по
същия начин като този, по който е било направено, или по друг подобен начин;
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в) решението на потребителя за придобиване на цифровото съдържание или цифровата услуга не е можело да бъде повлияно от
публичното изявление;
3. когато е приложимо, се предоставя заедно с всички принадлежности и указания,
които потребителят може разумно да очаква
да получи;
4. да съответства на пробната версия или
на предварителния преглед на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/
предоставена от търговеца преди сключване
на договора.
(2) Търговецът предприема необходимите
действия за информиране и предоставянe на
потребителя на актуализации, включително
актуализации във връзка със сигурността,
необходими за запазване на съответствието на
цифровото съдържание или цифровата услуга
за периода от време, през който:
1. цифровото съдържание или цифровата
услуга трябва да се предоставя съгласно договора, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга в рамките на определен
срок; или
2. потребителят може разумно да очаква,
като се имат предвид видът и целта, за която
е предназначено цифровото съдържание или
цифровата услуга, и като се отчитат обстоятелствата и естеството на договора, когато
договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по
предоставяне на цифровото съдържание или
цифровата услуга.
(3) Когато потребителят не инсталира в
разумен срок актуализациите, предоставени
от търговеца съгласно ал. 2, търговецът не
отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталирането на
съответната актуализация, при условие че:
1. търговецът е уведомил потребителя за
наличието на актуализацията и за последиците
за потребителя, в случай че не я инсталира, и
2. липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна
на потребителя не се дължи на пропуски в
указанията за инсталиране, предоставени от
търговеца.
(4) Когато договорът предвижда предоставяне на цифрово съдържание или цифрова
услуга за определен период от време, цифровото
съдържание или цифровата услуга трябва да
отговаря на изискванията за съответствие за
целия период от време.
(5) Счита се, че няма липса на съответствие
по смисъла на ал. 1 и 2, ако в момента на
сключване на договора потребителят е бил
изрично уведомен, че определена характеристика на цифровото съдържание или цифровата
услуга се отклонява от обективните изисквания
за съответствие по ал. 1 и 2 и с изрично и
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отделно изявление е приел това отклонение
при сключване на договора.
(6) Търговецът е длъжен да предостави
най-новата версия на цифровото съдържание
или цифровата услуга в момента на сключване на договора, освен ако страните не са
уговорили друго.
Чл. 12. (1) Всяко несъответствие, произтичащо от неправилно интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в
цифровата среда на потребителя, се счита за
несъответствие на цифровото съдържание или
цифровата услуга, когато цифровото съдържание или цифровата услуга е било интегрирано
от търговеца или от лице, за чиито действия
търговецът отговаря.
(2) Всяко несъответствие, произтичащо от
неправилно интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда
на потребителя, се счита за несъответствие на
цифровото съдържание или цифровата услуга
и когато цифровото съдържание или цифровата услуга е трябвало да бъде интегрирано
от потребителя и неправилното интегриране
се дължи на пропуски в указанията за интегриране, предоставени от търговеца.
Чл. 13. Когато поради ограничение, произтичащо от нарушение правата на трети лица,
в т.ч. нарушение на права върху интелектуална
собственост, се възпрепятства или ограничава
използването на цифровото съдържание или
цифровата услуга, съгласно индивидуалните
и обективните изисквания за съответствие,
потребителят има право на предвидените в
чл. 17 средства за правна защита при несъответствие на цифровото съдържание или
цифровата услуга, с изключение на случаите,
когато договорът за предоставяне на цифрово
съдържание или цифрова услуга е нищожен
или унищожаем.
Чл. 14. (1) Търговецът отговаря за всяко
непредоставяне на цифровото съдържание
или цифровата услуга в съответствие с изискванията, предвидени в чл. 8.
(2) Когато договорът предвижда еднократно
предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга, търговецът отговаря за
всяка липса на съответствие на цифровото
съдържание или цифровата услуга с индивидуалните изисквания за съответствие с договора,
с обективните изисквания за съответствие и
с изискванията за интегриране на цифровото
съдържание или цифровата услуга в цифровата
среда на потребителя, която съществува при
предоставяне на цифровото съдържание или
цифровата услуга или която възникне или
се прояви до две години от предоставяне на
цифровото съдържание или цифровата услуга.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не възпрепятства
прилагането на чл. 11, ал. 2, т. 2.
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(4) Когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга в рамките на определен
период от време, търговецът отговаря за всяка
липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с индивидуалните
изисквания за съответствие с договора, с
обективните изисквания за съответствие и с
изискванията за интегриране на цифровото
съдържание или цифровата услуга в цифровата
среда на потребителя, която съществува при
предоставяне на цифровото съдържание или
цифровата услуга или която възникне или се
прояви в рамките на периода от време, през
който цифровото съдържание или цифровата
услуга трябва да бъдат предоставяни съгласно
договора.
Чл. 15. (1) Тежестта на доказване за това
дали цифровото съдържание или цифровата
услуга са предоставени съгласно изискванията, предвидени в чл. 8, се носи от търговеца.
(2) В случаите по чл. 14, ал. 2 тежестта
на доказване за това дали предоставеното
цифрово съдържание или цифрова услуга са
отговаряли на изискванията за съответствие
в момента на предоставянето им се носи
от търговеца при несъответствие, което се
появи в срок до една година от момента на
предоставяне на цифровото съдържание или
цифровата услуга.
(3) В случаите по чл. 14, ал. 4 тежестта
на доказване за това дали предоставеното
цифрово съдържание или цифрова услуга са
отговаряли на изискванията за съответствие
за периода от време, през който цифровото
съдържание или цифровата услуга трябва да
бъдат предоставени съгласно договора, се
носи от търговеца при несъответствие, което
се появи в рамките на този период от време.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат, когато
търговецът докаже, че цифровата среда на
потребителя не е съвместима с техническите изисквания на цифровото съдържание
или цифровата услуга и когато търговецът е
уведомил потребителя за тези изисквания по
ясен и разбираем начин преди сключването
на договора.
(5) Потребителят е длъжен да оказва съдействие на търговеца, доколкото е възможно
и необходимо, в разумни рамки за установяване дали причината за несъответствието на
цифровото съдържание или цифровата услуга
към момента, посочен съответно в чл. 14,
ал. 2 или 4, се дължи на цифровата среда на
потребителя.
(6) Задължението на потребителя по ал. 5
се ограничава до предоставяне на достъп
до наличните технически средства, които
предполагат най-малка намеса в сферата
на потребителя. Когато потребителят не изпълни своето задължение по ал. 5 и когато
търговецът е уведомил потребителя по ясен
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и разбираем начин преди сключването на
договора за техническите изисквания на цифровото съдържание или цифровата услуга,
тежестта на доказване на несъответствието
към момента, посочен съответно в чл. 14,
ал. 2 или 4, се носи от потребителя.
Раздел III
Средства за защита на потребителите
Чл. 16. (1) Когато търговецът не е предоставил цифровото съдържание или цифровата
услуга съгласно чл. 8, потребителят отправя
искане към търговеца да предостави цифровото
съдържание или цифровата услуга.
(2) Когато в случаите по ал. 1 търговецът
не предостави цифровото съдържание или
цифровата услуга без необосновано забавяне
или в рамките на допълнителен срок, изрично уговорен между страните по договора,
потребителят има право да развали договора.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат и потребителят има право да развали договора
незабавно, когато:
1. търговецът е заявил или от обстоятелствата става ясно, че търговецът няма
да предостави цифровото съдържание или
цифровата услуга, или
2. потребителят и търговецът са уговорили или от обстоятелствата, свързани със
сключването на договора, става ясно, че за
потребителя е важно цифровото съдържание
или цифровата услуга да бъде предоставено/
предоставена за конкретен период от време,
а търговецът не е предоставил цифровото
съдържание или цифровата услуга до или в
рамките на този период от време.
(4) Когато потребителят упражни правото
си да развали договора съгласно ал. 2 и 3, се
прилагат разпоредбите на чл. 18 – 20.
Чл. 17. (1) При несъответствие на цифровото
съдържание или цифровата услуга потребителят има право:
1. да предяви рекламация, като поиска от
търговеца да приведе цифровото съдържание
или цифровата услуга в съответствие;
2. да получи пропорционално намаляване
на цената, или
3. да развали договора при условията,
предвидени в този закон.
(2) Потребителят има право да предяви
рекламация, като поиска от търговеца да
приведе цифровото съдържание или цифровата
услуга в съответствие, освен ако това се окаже
невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца, като се
вземат предвид всички обстоятелства към
конкретния случай, включително:
1. стойността, която би имало цифровото
съдържание или цифровата услуга, ако нямаше
несъответствие, и
2. значимостта на несъответствието.
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(3) Търговецът е длъжен да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга
в съответствие съгласно ал. 2 в рамките на
разумен срок, считано от уведомяването му
от потребителя за липсата на съответствие.
Привеждането на цифровото съдържание или
цифровата услуга в съответствие е безплатно
за потребителя и не трябва да поражда значително неудобство за него, като се отчита
естеството на цифровото съдържание или
цифровата услуга и целта, за която потребителят е поискал цифровото съдържание или
цифровата услуга.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената съгласно ал. 5,
когато цифровото съдържание или цифровата
услуга са предоставени срещу заплащане на
определена цена, или да развали договора
съгласно ал. 6 в следните случаи:
1. привеждането на цифровото съдържание
или цифровата услуга в съответствие е невъзможно или би довело до непропорционално
големи разходи за търговеца съгласно ал. 2;
2. търговецът не е привел цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие
съгласно ал. 3;
3. появи се несъответствие на цифровото
съдържание или цифровата услуга, независимо от предприетите от търговеца действия за
привеждане на цифровото съдържание или
цифровата услуга в съответствие;
4. несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга е толкова сериозно,
че оправдава незабавно намаляване на цената
или разваляне на договора, или
5. търговецът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че търговецът няма да приведе
цифровото съдържание или цифровата услуга
в съответствие в разумен срок, или без значително неудобство за потребителя.
(5) Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на
цифровото съдържание или цифровата услуга, които са предоставени на потребителя,
и стойността, която биха имали цифровото съдържание или цифровата услуга, ако
нямаше несъответствие. Когато договорът
предвижда, че цифровото съдържание или
цифровата услуга се предоставя в рамките на
определен период от време срещу заплащане
на цена, намаляването на цената се прилага
за периода от време, през който е имало несъответствие на цифровото съдържание или
цифровата услуга.
(6) Когато цифровото съдържание или
цифровата услуга се предоставя срещу заплащане на цена, потребителят има право да
развали договора само ако несъответствието
не е незначително.
(7) В случаите по ал. 6 тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от търговеца.
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Чл. 18. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора, като уведоми
търговеца за решението си да развали договора.
(2) При разваляне на договора търговецът
възстановява на потребителя всички суми,
платени от него по договора.
(3) Когато договорът предвижда предоставянето на цифрово съдържание или цифрова
услуга срещу заплащане на определена цена
и в рамките на определен период от време и
цифровото съдържание или цифровата услуга
са били в съответствие за известен период от
време преди развалянето на договора, търговецът възстановява на потребителя само
пропорционална част от цената, платена от
потребителя, която съответства на периода
от време, през който цифровото съдържание
или цифровата услуга не са били в съответствие, както и всяка част от цената, платена
предварително от потребителя за всеки период
от време на договора, който би оставал, ако
договорът не беше развален.
(4) При разваляне на договора за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга
търговецът е длъжен да спазва изискванията
на 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 (ОВ, L
119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/679“, и на Закона за
защита на личните данни.
(5) Търговецът е длъжен да се въздържа от
използване на всяко съдържание, което е различно от лични данни и което е предоставено
или създадено от потребителя при използване
на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца, с изключение
на случаите, когато съдържанието:
1. няма приложение извън контекста на
цифровото съдържание или цифровата услуга,
предоставено/предоставена от търговеца;
2. се отнася само до дейността на потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/
предоставена от търговеца;
3. е било обобщено с други данни от търговеца и не може да бъде отделено от другите
данни или може да бъде отделено от тях само
посредством непропорционални усилия, или
4. е било създадено съвместно от потребителя и от други лица и други потребители
могат да продължат да го използват.
(6) При искане от страна на потребителя
търговецът предоставя на негово разположение
всяко цифрово съдържание, което не съставлява лични данни, предоставено или създадено
от потребителя по време на използване на
цифровото съдържание или цифровата услуга,
предоставени от търговеца, с изключение на
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случаите по ал. 5, т. 1 – 3. Потребителят има
право да получи това цифрово съдържание
безплатно, без да бъде възпрепятстван от
търговеца в рамките на разумен срок и в
широко използван машинночетим формат.
(7) При разваляне на договора от страна
на потребителя търговецът може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на
цифровото съдържание или цифровата услуга,
като например направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за
потребителя или като блокира профила на
потребителя.
(8) Разпоредбата на ал. 7 не възпрепятства
прилагането на ал. 6.
Чл. 19. (1) След развалянето на договора
потребителят се въздържа да използва цифровото съдържание или цифровата услуга и да
ги предоставя на трети лица.
(2) Когато цифровото съдържание е предоставено на материален носител, потребителят по искане и за сметка на търговеца
връща материалния носител на търговеца
без необосновано забавяне. Търговецът може
да поиска връщане на материалния носител
в срок 14 дни, считано от датата, на която е
бил уведомен за решението на потребителя
да упражни правото си да развали договора.
(3) Потребителят не дължи плащане за
използване на цифровото съдържание или
цифровата услуга в периода, предшестващ
развалянето на договора, през който цифровото съдържание или цифровата услуга не са
отговаряли на индивидуалните и обективните
изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание
или цифровата услуга в цифровата среда на
потребителя.
Чл. 20. (1) Когато потребителят е упражнил правото си на намаляване на цената на
цифровото съдържание или цифровата услуга
съгласно чл. 17, ал. 4 и 5 или е упражнил
правото си да развали договора съгласно
чл. 18, ал. 2 и 3, търговецът възстановява
всички суми, дължими на потребителя, без
необосновано забавяне и не по-късно от 14 дни,
считано от датата, на която е бил уведомен
за решението на потребителя да упражни
правото си за намаляване на цената или за
разваляне на договора.
(2) Търговецът е длъжен да възстанови
получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя
за плащане на цифровото съдържание или
цифровата услуга, освен ако потребителят е
изразил изричното си съгласие за използване
на друго платежно средство и при условие че
това не е свързано с разходи за потребителя.
(3) Търговецът не може да налага на потребителя никакви такси във връзка с възстановяването на суми на потребителя.
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Раздел IV
Изменение на цифровото съдържание или
цифровата услуга. Право на регресен иск
Чл. 21. (1) Когато договорът предвижда, че
цифровото съдържание или цифровата услуга
се предоставя или е достъпно/достъпна за
потребителя за определен период от време,
търговецът може да измени цифровото съдържание или цифровата услуга извън това, което
е необходимо за поддържане съответствието
на цифровото съдържание или цифровата
услуга с обективните и индивидуалните изисквания за съответствие, ако са изпълнени
следните условия:
1. договорът предвижда възможност за
изменение на цифровото съдържание или
цифровата услу га и посочва основателна
причина за това;
2. изменението на цифровото съдържание
или цифровата услуга се извършва без допълнителни разходи за потребителя;
3. потребителят е уведомен по ясен и разбираем начин за изменението на цифровото
съдържание или цифровата услуга, и
4. в случаите по ал. 2, когато потребителят
е уведомен предварително в разумен срок и
на траен носител относно характеристиките,
периода от време, през който се извършва
изменението на цифровото съдържание или
цифровата услуга, и за правото му да развали
договора съгласно ал. 2 или за възможността да
запази цифровото съдържание или цифровата
услуга без неговото изменение съгласно ал. 4.
(2) Когато изменението на цифровото
съдържание или цифровата услуга оказва
отрицателно въздействие върху достъпа или
използването на цифровото съдържание или
цифровата услуга, потребителят има право да
развали договора, освен ако отрицателното
въздействие е незначително. В този случай
потребителят има право да развали договора
безплатно в рамките на 30 дни, считано от
уведомяването му от търговеца за изменението на цифровото съдържание или цифровата
услуга или от момента на изменение на циф
ровото съдържание или цифровата услуга, като
се прилага по-късната от двете дати.
(3) Когато потребителят развали договора
съгласно ал. 2, се прилагат разпоредбите на
чл. 18 – 20.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите,
когато търговецът е предоставил възможност
на потребителя да запази цифровото съдържание или цифровата услуга без изменение, без
това да е свързано с допълнителни разходи за
него, и цифровото съдържание или цифровата
услуга продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на
цифровото съдържание или цифровата услуга
в цифровата среда на потребителя.
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Чл. 22. Търговецът, който отговаря за не
предоставяне на цифрово съдържание или
цифрова услуга или за несъответствие на
цифрово съдържание или цифрова услуга,
дължащо се на действие или бездействие от
страна на лице на предходен етап по веригата от търговски сделки, има право на иск
за обезщетение за претърпени вреди срещу
лицето или лицата, които са отговорни за
непредоставяне или несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга,
ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с това лице или с тези лица,
както и срещу разработчика на цифровото
съдържание или цифровата услуга, когато
той отговаря за непредоставянето или за
несъответствието. Всяка клауза в договор,
която ограничава или изключва тези права
на търговеца, е нищожна.
Г л а в а

т р е т а

ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
Раздел I
Обхват
Чл. 23. Разпоредбите на тази глава уреждат
договорите за продажба на стоки, сключени
между продавачи и потребители, и съдържат
изисквания относно:
1. съответствието на стоките с договора
и с обективните изисквания за съответствие
на стоките;
2. средствата за защита на потребителите
при липса на съответствие на стоките, както
и реда и условията за тяхното упражняване, и
3. търговските гаранции на стоките.
Чл. 24. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат за договори за продажба на стоки,
ск лючени меж ду продавач и потребител,
вк лючително за договори за доставка на
стоки, които предстои да бъдат изработени
или произведени.
(2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за договорите за предоставяне на цифрово
съдържание или цифрови услуги.
(3) Разпоредбите на тази глава се прилагат
за цифрово съдържание или цифрови услуги,
които са вградени в стоките или са взаимо
свързани с тях и които се предоставят със
стоките в рамките на договора за продажба,
независимо от това дали цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят
от продавача или от трето лице. При съмнение дали предоставянето на вградено или на
взаимосвързано цифрово съдържание или на
вградена или взаимосвързана цифрова услуга
съставлява част от договора за продажба, се
приема, че това цифрово съдържание или
тази цифрова услуга са включени в договора
за продажба.
Чл. 25. Разпоредбите на тази глава не се
прилагат за:
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1. материален носител, който служи изк л юч и т ел но за п ренася не на ц ифрово т о
съдържание;
2. стоки, продавани при принудително
изпълнение от държавни или частни съдебни
изпълнители, както и по отношение на продажби на изоставени или отнети в полза на
държавата стоки, извършвани от държавни
органи;
3. стоки втора употреба, продавани на
публичен търг; при продажба на такива стоки
продавачът е длъжен да уведоми потребителите по подходящ и лесно достъпен начин,
като предоставя пълна и ясна информация,
че потребителите нямат права по този закон;
4. живи животни.
Раздел II
Съответствие на стоките
Чл. 26. (1) Продавачът е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят
на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания
за съответствие и на изискванията относно
липсата на съответствие, дължащо се на
неправилно монтиране или инсталиране на
стоките, доколкото са приложими.
(2) Разпоредбата на чл. 30 относно правата
на трети страни върху стоките, в т.ч. правата на
интелектуална собственост, не възпрепятстват
правата на потребителите по чл. 33 относно
средствата за правна защита на потребителите
при липса на съответствие, с изключение на
случаите, когато договорът за продажба на
стоки е нищожен или унищожаем.
Чл. 27. За да съответстват на договора
за продажба, стоките, когато е приложимо,
трябва да отговарят на следните индивидуални
изисквания:
1. да съответстват на описанието, вида,
количеството и качеството и да притежават
функционалност, съвместимост, оперативна
съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
2. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят
е уведомил продавача най-късно в момента
на сключване на договора за продажба и по
отношение на която търговецът се е съгласил;
3. да се доставят с всички принадлежности
и всички указания, включително указанията
за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и
4. да се актуализират съгласно предвиденото
в договора за продажба.
Чл. 28. (1) В допълнение към индивидуалните изисквания по чл. 27 стоките трябва да
отговарят и на следните обективни изисквания
за съответствие:
1. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се
вземат предвид, когато е приложимо, действа-
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щите разпоредби на правото на Европейския
съюз и на националното право, както и на
съществуващите технически стандарти, или
при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за
добри практики;
2. да притежават качествата на мострата
или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди
сключването на договора, и да отговарят на
описанието на тази мостра или модел, когато
е приложимо;
3. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания,
които потребителят може разумно да очаква
да получи, когато е приложимо, и
4. да са в количество и да притежават
качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които
са обичайни за стоки от същия вид и които
потребителят може разумно да очаква предвид
естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени
от продавача или от други лица на предходен
етап от веригата от сделки или направени от
името на продавача или от името на тези лица,
включително производителя, съдържащи се
например в рекламата или в етикета.
(2) Продавачът не е обвързан с публичните изявления, посочени в ал. 1, т. 4, ако
докаже, че:
1. не е знаел и не е можело разумно да
се очаква да знае за съответното публично
изявление;
2. към момента на сключване на договора
публичното изявление е било коригирано по
същия начин, по който е било направено, или
по подобен начин, или
3. решението за купуване на стоките не
е можело да бъде повлияно от публичното
изявление.
(3) За стоките, съдържащи цифрови елементи, продавачът предприема необходимите
действия за информиране и предоставяне на
потребителя на актуализации, включително
актуализации във връзка със сигурността,
необходими за запазване съответствието на
тези стоки в рамките на периода от време:
1. през който потребителят може разумно
да очаква, като се вземат предвид видът и
целта, за която са предназначени стоките и
цифровите елементи, и като се имат предвид
обстоятелствата и естеството на договора,
когато договорът за продажба предвиж да
еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, или
2. посочен в чл. 31, ал. 3 и 4, в зависимост
от случая, когато договорът за продажба
предвижда непрекъснато предоставяне на

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

цифрово съдържание или цифрова услуга за
определен период от време.
(4) Когато потребителят не инсталира в
разумен срок актуализациите, предоставени
от търговеца съгласно ал. 3, продавачът не
отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталиране на
съответната актуализация, при условие че:
1. продавачът е уведомил потребителя за
наличието на актуализацията и за последиците
за потребителя, в случай че не я инсталира, и
2. липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна
на потребителя не се дължи на пропуски в
указанията за инсталиране, предоставени на
потребителя.
(5) Счита се, че няма липса на съответствие
по смисъла на ал. 1 и 3, ако в момента на
сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена
характеристика на стоките се отклонява от
обективните изисквания за съответствие по
ал. 1 и 3 и с изрично и отделно изявление
е приел това отклонение при сключване на
договора за продажба.
Чл. 29. Всяко несъответствие, произтичащо
от неправилното инсталиране на стоките, се
счита за несъответствие на стоките, когато:
1. инсталирането съставлява неразделна
част от договора за продажба и е извършено
от продавача или от лице, за чиито действия
продавачът отговаря, или
2. инсталирането на стоките е трябвало да
бъде извършено от потребителя и е извършено
от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране,
предоставени от продавача, или в случаите
на стоки, съдържащи цифрови елементи, предоставени от продавача или от доставчика на
цифровото съдържание или цифровата услуга.
Чл. 30. Когато поради ограничение, произтичащо от нарушение на правата на трети
лица, в т.ч. нарушение на права върху интелектуална собственост, се възпрепятства или
ограничава използването на стоките, съгласно
индивидуалните и обективните изисквания за
съответствие, потребителят има право на предвидените в чл. 33 средства за правна защита
при несъответствие на стоката, с изключение
на случаите, когато договорът за продажба на
стоки е нищожен или унищожаем.
Чл. 31. (1) Продавачът отговаря за всяко
несъответствие на стоката, което съществува
в момента на доставяне на стоката и което
се появи в рамките на две години, считано
от този момент.
(2) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово
съдържание или цифрова услуга, продавачът
отговаря за всяка липса на съответствие на
физическите и цифровите елементи на стоката,
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която възникне или се появи в рамките на
две години, считано от доставянето на стоката
и предоставянето на цифровото съдържание
или цифровата услуга. Разпоредбата на чл. 28,
ал. 3, т. 1 не възпрепятства прилагането на
ал. 1 по отношение на стоките, съдържащи
цифрови елементи.
(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда
непрекъснато предоставяне на цифровото
съдържание или цифровата услуга в рамките
на определен период от време, продавачът отговаря също и за всяка липса на съответствие
на цифровото съдържание или цифровата
услуга, което възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето
на стоката и от започването на непрекъснато
предоставяне на цифровото съдържание или
цифровата услуга.
(4) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда
непрекъснато предоставяне на цифровото
съдържание или цифровата услуга за срок,
по-дълъг от две години, продавачът отговаря
за всяка липса на съответствие на цифровото
съдържание или цифровата услуга, която възникне или се появи в рамките на периода от
време, през който цифровото съдържание или
цифровата услуга трябва да бъде предоставено/
предоставена, съгласно договора за продажба.
Чл. 32. (1) Всяко несъответствие, което
се появи до една година след доставянето
на стоките, се счита, че е съществувало
при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е
несъвместима с естеството на стоките или с
естеството на несъответствието.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за
стоките, съдържащи цифрови елементи.
(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, и когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово
съдържание или цифрова услуга в рамките
на определен период от време, тежестта на
доказване за това дали цифровото съдържание или цифровата услуга са отговаряли на
изискванията за съответствие, в рамките на
срока по чл. 31, ал. 3 или 4 се носи от продавача за несъответствие, което се появи в
рамките на този срок.
Раздел III
Средства за защита на потребителите. Право
на регресен иск
Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на
индивидуалните изисквания за съответствие
с договора, на обективните изисквания за
съответствие и на изискванията за монтиране
или инсталиране на стоките, потребителят
има право:
1. да предяви рекламация, като поиска от
продавача да приведе стоката в съответствие;
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2. да получи пропорционално намаляване
на цената;
3. да развали договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят
може да избере между ремонт или замяна на
стоката, освен ако това се окаже невъзможно
или би довело до непропорционално големи
разходи за продавача, като се вземат предвид
всички обстоятелства към конкретния случай,
включително:
1. стойността, която би имала стоката, ако
нямаше липса на съответствие;
2. значимостта на несъответствието, и
3. възможността да бъде предоставено
другото средство за защита на потребителя
без значително неудобство за потребителя.
(3) Продавачът може да откаже да приведе
стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до
непропорционално големи разходи за него,
като се вземат предвид всички обстоятелства,
включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали
договора за продажба в следните случаи:
1. продавачът не е извършил ремонт или
замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и
2 или, когато е приложимо, не е извършил
ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и
ал. 4 или продавачът е отказал да приведе
стоката в съответствие съгласно ал. 3;
2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане
на стоката в съответствие; при несъответствие
на стоки с дълготрайна употреба и на стоки,
съдържащи цифрови елементи, продавачът има
право да направи втори опит за привеждане
на стоката в съответствие в рамките на срока
на гаранцията по чл. 31;
3. несъответствието е толкова сериозно, че
оправдава незабавно намаляване на цената
или разваляне на договора за продажба, или
4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе
стоката в съответствие в разумен срок или
без значително неудобство за потребителя.
(5) Потребителят няма право да развали
договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали
несъответствието е незначително се носи от
продавача.
(6) Потребителят има право да откаже
плащането на оставаща част от цената или на
част от цената, докато продавачът не изпълни
своите задължения за привеждане на стоката
в съответствие.
Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на
разумен срок, считано от уведомяването на
продавача от потребителя за несъответствието
и без значително неудобство за потребителя,
като се вземат предвид естеството на стоки-
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те и целта, за която са били необходими на
потребителя.
(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната
на стоките се извършва безплатно в рамките
на един месец, считано от уведомяването на
продавача от потребителя за несъответствието
и без значително неудобство за потребителя,
като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на
потребителя.
(3) Когато несъответствието се отстранява
чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на
продавача. При замяна на стоките продавачът
взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били
инсталирани съобразно тяхното естество и
цел, преди да се появи несъответствието, или
когато тези стоки трябва да бъдат заменени,
задължението на продавача да ремонтира или
да замени стоките включва демонтирането на
стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите
за демонтиране и инсталиране на стоките.
(5) Потребителят не дължи заплащане за
обичайната употреба на заменените стоки за
времето преди тяхната замяна.
Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на
получените от потребителя стоки и стойността,
която биха имали стоките, ако нямаше липса
на съответствие.
Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до
продавача, с което го уведомява за решението
си да развали договора за продажба.
(2) Когато несъответствието се отнася
само за някои от стоките, доставени съгласно
договора за продажба, и е налице основание
за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за
продажба само по отношение на тези стоки,
които не съответстват, както и по отношение
на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не
може разумно да се очаква, че потребителят
ще се съгласи да запази само стоките, които
съответстват.
(3) Когато потребителят развали договора
за продажба изцяло или частично само по
отношение на някои от доставените съгласно
договора за продажба стоки, потребителят
връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано
от датата, на която потребителят е уведомил
продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята
за спазен, ако потребителят е върнал или
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изпратил стоките обратно на продавача преди
изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи
за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на
стоките, са за сметка на продавача.
(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след
тяхното получаване или при представяне на
доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен
да възстанови получените суми, като използва
същото платежно средство, използвано от
потребителя при първоначалната трансакция,
освен ако потребителят е изразил изричното
си съгласие за използване на друго платежно
средство и при условие че това не е свързано
с разходи за потребителя.
Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни
правата си по този раздел, както следва:
1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години,
считано от доставянето на стоката;
2. за стоки, съдържащи цифрови елементи,
когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга, независимо от това дали
несъответствието се дължи на физическите
или цифровите елементи на стоката, в срок
до две години, считано от доставянето на
стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките
на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1
и 2, без да се възпрепятства прилагането на
чл. 28, ал. 3, т. 1;
3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда
непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен
период от време, независимо от това дали
несъответствието се дължи на физическите
или цифровите елементи на стоката, в срок
до две години, считано от доставянето на
стоката и от започването на непрекъснато
предоставяне на цифровото съдържание или
цифровата услуга;
4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово
съдържание или цифрова услуга за период,
по-дълъг от две години, и несъответствието
се дължи на цифровите елементи на стоката,
потребителят може да упражни правата си по
този раздел в рамките на срока на действие
на договора.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт
или замяна на стоката.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за
предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.
Чл. 38. Продавачът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се на действие
или бездействие, включително на пропуск да
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се предоставят актуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице
на предходен етап от веригата от търговски
сделки, има право на иск за обезщетение за
претърпени вреди срещу лицето или лицата,
които са причинили несъответствието.
Раздел IV
Търговска гаранция на стоките
Чл. 39. (1) Търговската гаранция обвързва
този, който я предоставя, съобразно условията,
посочени в заявлението за предоставяне на
търговска гаранция или в свързаната с него
реклама, налична преди или по време на
сключване на договора.
(2) Когато производител предоставя на
потребителя търговска гаранция за трайност
на някои стоки за определен период от време,
производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция
за трайност на стоките, по отношение на
ремонта или замяната на стоките, съгласно
чл. 34. Производителят може да предостави
на потребителя по-благоприятни условия в
заявлението за предоставяне на търговска
гаранция за трайност.
(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция,
са по-малко благоприятни за потребителя в
сравнение с тези в свързаната с него реклама,
търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията,
предвидени в рекламата относно търговската
гаранция, с изключение на случаите, когато
преди сключването на договора рекламата
за търговската гаранция е била коригирана
по същия начин като този, по който е била
направена, или по подобен начин.
Чл. 40. (1) Заявлението за предоставяне
на търговска гаранция се предоставя на пот
ребителя на траен носител най-късно при
доставянето на стоките.
(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:
1. ясно посочване, че при несъответствие
на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са
свързани с разходи за него, и че търговската
гаранция не засяга тези средства за защита
на потребителя;
2. името и адреса на лицето, предоставящо
търговската гаранция;
3. процедурата, която потребителят трябва
да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
5. условията на търговската гаранция.
(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде
ясна, разбираема и лесна за четене. Информаци ята задъл ж ително се предоставя на
български език.
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(4) Неспазването на някои от изискванията
на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер
на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се
позове на нея и да претендира за изпълнение
на посоченото в заявлението за предоставяне
на търговска гаранция.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 41. Потребителят има право да предяви
рекламация за:
1. непредоставяне на цифровото съдържание
или цифровата услуга съгласно чл. 16;
2. несъответствие на цифровото съдържание
или цифровата услуга съгласно чл. 17 и 18 за
привеждане на цифровото съдържание или
цифровата услуга в съответствие;
3. несъответствие на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, съгласно
чл. 33 – 36.
Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката,
съдържаща цифрови елементи, независимо от
това дали производителят или продавачът е
предоставил търговска гаранция за тях.
(2) Когато производителят или търговецът е
предоставил търговска гаранция на стоката, в
т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи,
и привеждането на стоката в съответствие се
извършва чрез замяна, продавачът е длъжен
да запази на потребителя първоначалните
гаранционни условия. Когато рекламацията
се удовлетворява чрез ремонт на стоката,
извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя
към гаранционния срок.
Чл. 43. (1) Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга се предявява пред
търговеца или пред упълномощено от него
лице. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока,
съдържаща цифрови елементи, се предявява
пред продавача или пред упълномощено от
него лице.
(2) Рек ламацията се подава устно или
писмено.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията,
предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера
на претендираната сума, и адрес за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите,
на които се основава претенцията:
1. касова бележка, фактура или документ,
удостоверяващ плащането;
2. протоколи, актове или други документи,
установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на
стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови
елементи;
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3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл. 44. (1) Рекламацията на цифровото
съдържание или цифровата услуга може да
се предяви в рамките на:
1. две години от предоставянето на циф
ровото съдържание или цифровата услуга,
когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия
по предоставяне на цифрово съдържание или
цифрова услуга;
2. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва
да бъдат предоставени съгласно сключения
договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга в рамките на определен
период от време.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през
времето, необходимо за привеждане на циф
ровото съдържание или цифровата услуга в
съответствие.
Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може
да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.
(2) Рекламацията на стоки, съдържащи
цифрови елементи, може да се предяви в
рамките на:
1. две години, считано от доставянето
на стоката и предоставянето на цифровото
съдържание или цифровата услуга, когато
договорът за продажба предвижда еднократно
предоставяне на цифрово съдържание или
цифрова услуга;
2. две години, считано от доставянето
на стоките и започването на непрекъснато
предоставяне на цифровото съдържание или
цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на
цифровото съдържание или цифровата услуга
в рамките на определен период от време;
3. периода от време, през който цифровото
съдържание или цифровата услуга трябва да
бъде предоставено/предоставенa, съгласно
договора за п рода жба, когат о договорът
предвижда непрекъснато предоставяне на
цифрово съдържание или цифрова услуга за
срок, по-дълъг от две години.
(3) Срокът по ал. 1 и 2 спира да тече през
времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови
елементи, в съответствие.
(4) Ако производителят или продавачът е
предоставил търговска гаранция за стоката и
срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете
за предявяване на рекламация по ал. 1 и 2,
рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при
условията, посочени в нея.
Чл. 46. Търговците, предоставящи цифрово
съдържание и цифрови услуги, и продавачите
на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифро-
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ви елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени
своевременно.
Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред
упълномощени от него лица рекламации на
стоки във всяко едно от местата, посочени
в ал. 3.
(2) При предявяване на рекламация лицата
по ал. 1 задължително я описват в регистъра,
като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката
и подпис на лицето, приело рекламацията.
(3) Приемането на рекламации се извършва
през цялото работно време в търговския обект,
където е закупена стоката, или на интернет
сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача.
Рекламацията може да бъде предявена и във
всеки от търговските обекти на продавача на
територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в
обекта, откъдето е закупена стоката. Правото
на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.
(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя
в два екземпляра, и предоставя задължително
един екземпляр на потребителя.
Чл. 48. Предявяването на рекламация пред
търговеца за цифровото съдържание и цифровата услуга и пред продавача за стоката, в т.ч.
на стоката, съдържаща цифрови елементи, не
е пречка за предявяване на иск в съда.
Г л а в а

п е т а

СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
Раздел I
Жалби на потребители
Чл. 49. (1) Комисията за защита на потребителите предоставя информация на своята
интернет страница за правата на потребителите, произтичащи от този закон, и за правните
средства за упражняване на техните права.
(2) Комисията за защита на потребителите
и сдруженията на потребителите разясняват
правата и задълженията на потребителите
по договорите за предоставяне на цифрово
съдържание и цифрови услуги и договорите за
продажба на стоки, предоставят им съвети и
съдействат за разрешаване на потребителски
спорове и жалби.
(3) Европейският потребителски център
към Комисията за защита на потребителите
разяснява правата и задълженията на потребителите, предоставя съвети и оказва съдействие
за разрешаване на потребителски спорове във
връзка с договори за предоставяне на цифрово
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съдържание и цифрови услуги и договорите за
продажба на стоки с трансграничен характер.
Чл. 50. (1) За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите
и сдруженията на потребителите имат право
да подават жалби и сигнали до Комисията за
защита на потребителите.
(2) Жалбите и сигналите се подават в
писмена форма на хартиен носител или по
електронен път.
(3) Жалбата трябва да съдържа:
1. наименованието на органа, до който се
подава жалбата;
2. името, пощенския и/или електронния
адрес на жалбоподателя;
3. срещу кого се подава жалбата, като се
посочи името/наименованието на търговеца/
продавача или на търговския обект, както и
неговото седалище или адрес на управление;
4. оплакванията и исканията на жалбоподателя;
5. подпис на лицето, което я подава, когато се подава на хартиен носител, или на
неговия пълномощник; в случай че жалбата
е подадена чрез пълномощник, се прилага
пълномощно; в случай че жалбата е подадена
по електронен път, не се изисква тя да бъде
подписана с електронен подпис;
6. доказателствата, с които жалбоподателят разполага – копие от касови бележки,
фактури, договори и други, на които основава
претенцията си.
(4) А ко жалбата не отговаря на изискванията на ал. 3, Комисията за защита на
потребителите уведомява жалбоподателя в
7-дневен срок от получаването на жалбата и
не образува производство по разглеждането
є до отстраняване на нередовностите.
(5) Сигналите на потребителите трябва да
отговарят на изискванията на ал. 3, т. 1 – 5.
(6) Жалбите и сигналите, подадени до
некомпетентен орган, се препращат найкъсно 7 дни от датата на постъпването им
на компетентния орган, като се уведомят
техните податели. Жалбата или сигналът не
се препраща, когато има данни, че въпросът
е отнесен и до компетентния орган.
Чл. 51. (1) Държавните органи са длъжни
да регистрират подадените до тях жалби и
сигнали на потребителите и да образуват
производство за разглеждането им. По анонимни сигнали производство не се образува.
(2) Органът, до който е подадена жалба
или сигнал, е длъжен да насочи потребителя
и да му разясни неговите права и задължения.
(3) На лицата, чиито искания са незаконосъобразни или неоснователни или не могат да
бъдат удовлетворени по обективни причини,
се посочват съображенията за това.
Чл. 52. (1) Когато по жалбата или сигнала
не е нужно да се извършва проверка, компетентният орган е длъжен да разгледа случая
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и да вземе решение в 14-дневен срок, а в
останалите случаи – в едномесечен срок от
датата на постъпване на жалбата или сигнала.
(2) Решението по жалбата или сигнала се
съобщава писмено на подателя и на другите
заинтересовани лица и организации, ако има
такива, в 7-дневен срок от датата на постановяването му.
(3) Решения с голямо обществено значение
могат да се разгласяват чрез печата или по
друг подходящ начин по преценка на органа,
който ги е постановил.
(4) Когато в жалба или сигнал е отправено
искане, което не е уважено, компетентният
орган в отговора си до подателя излага съоб
раженията и мотивите си за това.
Чл. 53. (1) Жалби и сигнали, подадени
повторно по въпрос, по който има решение,
не се разглеждат, освен ако са във връзка с
изпълнение на решението или се основават
на нови факти и обстоятелства.
(2) Жалбите и сигналите, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се
съобщават и основанията за това.
(3) На жалби и сигнали по въпроси, на
които е отговорено по ал. 2, но съдържащи
нови обстоятелства, се отговаря само на новите обстоятелства.
(4) Подаването на сигнал или жалба от
потребителите във връзка с договора за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови
услуги или договора за продажба на стоки не
е задължителна предпоставка за образуване
на помирително производство по чл. 54.
Раздел II
Алтернативно разрешаване на спорове
Чл. 54. Потребителите могат да сезират
органите за алтернативно решаване на спорове (органи за АРС), включени в списъка по
чл. 181п от Закона за защита на потребителите,
при възникване на спорове между потребители
и търговци във връзка с договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови
услуги и договори за продажба на стоки.
Чл. 55. При разглеждане на трансгранични
спорове във връзка с договори за предоставяне
на цифрово съдържание и цифрови услуги и
договори за продажба на стоки органите за
АРС, разглеждащи тези спорове, си сътрудничат със съответните компетентни органи
за АРС на другите държави – членки на Европейския съюз, като обменят информация
и становища с тях.
Раздел III
Средства за колективна защита
Чл. 56. Комисията за защита на потребителите и сдруженията на потребителите могат
да предявяват искове за преустановяване или
за забрана на действия или търговски прак-
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тики по този закон, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите, и
искове за обезщетение при условията и по
реда на чл. 186 – 190 от Закона за защита на
потребителите.
Г л а в а

ш е с т а

ПРИЛАГАНЕ И КОНТРОЛ
Чл. 57. (1) Контролът по този закон се
осъществява от Комисията за защита на пот
ребителите към министъра на икономиката.
(2) За осъщест вяване на кон т рола по
изпълнението на закона председателят на
Комисията за защита на потребителите опра
вомощава със заповед длъжностни лица от
администрацията є.
Чл. 58. (1) При изпълнение на служебните
си задължения длъжностните лица по чл. 57,
ал. 2 имат право:
1. на свободен достъп в търговските обекти;
2. да извършват проверки на място, включително правото да влизат във всички помещения и площи, които търговецът – обект
на проверка, използва за цели, свързани със
своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;
3. на достъп до всички документи, данни
или информация, свързани пряко или косвено
с нарушение на този закон, в каквато и да е
форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се
съхраняват;
4. да изискват необходимите документи
във връзка с осъществявания от тях контрол;
5. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения на този закон,
които са му известни;
6. да закупуват стоки или услуги като пробни
покупки, когато е необходимо, под прикрита
самоличност, за да установят дали има нарушение и с цел събиране на доказателства;
7. да започват по собствена инициатива разследвания или процедури за преустановяване
или за налагане на забрана на нарушения;
8. да привличат външни експерти, когато
проверката е особено сложна и изисква специални знания;
9. да съставят актове за установяване на
нарушения.
(2) Председателят на Комисията за защита
на потребителите има право:
1. да разпореди писмено на нарушителя
да преустанови нарушението на този закон;
2. да изиска от нарушителя да декларира, че
ще преустанови нарушението и ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията
обществено достояние;
3. да разпореди прекратяване или забрана
на всяко нарушение на този закон и ако е
необходимо, да направи разпореждането за
прекратяване или забрана на нарушението
обществено достояние.
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Чл. 59. Длъжностните лица по чл. 57, ал. 2
са длъжни:
1. да установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
2. да дават задължителни предписания за
отстраняване на несъответствия и нарушения
на закона;
3. да дават заключения по възраженията
във връзка с установените нарушения;
4. да опазват служебната, производствена
та и търговската тайна и да не разгласяват
данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията
от проверката извън предназначението є;
5. да уведомят съответния компетентен
орган за контрол в случаите, когато смятат, че
е налице нарушение на друг нормативен акт.
Чл. 60. (1) При констатирани нарушения
на изискванията на закона длъжностни лица,
оправомощени от председателя на Комисията
за защита на потребителите, съставят актове
за установяване на извършено нарушение по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) За налагане на административни наказания председателят на Комисията за защита на потребителите или упълномощени от
него длъжностни лица издават наказателни
постановления по реда на Закона за админис
тративните нарушения и наказания.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления
по смисъла на Закона за административните
нарушения и наказания може да се връчват
на всяко физическо лице, което се намира
в търговския обект и което е в граждански
или трудови правоотношения с лицето, срещу
което са издадени.
Чл. 61. Глобите и санкциите, събрани по
този закон, се администрират по бюджета на
Министерството на икономиката.
Чл. 62. При прилагане на разпоредбите на
този закон длъжностните лица по чл. 57, ал. 2
спазват изискванията за защита на личните
данни.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 63. За нарушение на разпоредбата на
чл. 11, ал. 2 и 6 и чл. 28, ал. 3 на виновните
лица се налага глоба в размер от 300 до 1500 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 500
до 3000 лв.
Чл. 64. За нарушение на разпоредбата на
чл. 17, ал. 3 на виновните лица се налага глоба
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в размер от 500 до 2500 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 3000 лв.
Чл. 65. За нарушение на разпоредбите на
чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 20 и чл. 36, ал. 3 и 4 на
виновните лица се налага глоба в размер от
100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и
юридическите лица – имуществена санкция
в размер от 500 до 3000 лв.
Чл. 66. За нарушение на разпоредбата
на чл. 18, ал. 5 и 6 на виновните лица се
налага глоба в размер от 300 до 1500 лв., а
на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 500
до 3000 лв.
Чл. 67. За нарушение на разпоредбата на
чл. 19 на виновните лица се налага глоба в
размер от 200 до 1000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 2000 лв.
Чл. 68. За нарушение на разпоредбата на
чл. 21, ал. 1 на виновните лица се налага глоба
в размер от 100 до 1000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 3000 лв.
Чл. 69. За нарушение на разпоредбата на
чл. 25, т. 3 на виновните лица се налага глоба
в размер от 300 до 1000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 3000 лв.
Чл. 70. За нарушение на разпоредбата на
чл. 34 на виновните лица се налага глоба в
размер от 500 до 2500 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 3000 лв.
Чл. 71. За нару шение на разпоредбата
на чл. 40, ал. 1, 2 и 3 на виновните лица се
налага глоба в размер от 500 до 1000 лв., а
на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 500
до 1500 лв.
Чл. 72. За нарушение на разпоредбите на
чл. 42, ал. 2, чл. 46 и 47 на виновните лица
се налага глоба в размер от 500 до 2000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 500
до 3000 лв.
Чл. 73. За неизпълнение на задължително
предписание на Комисията за защита на потребителите за отстраняване на несъответствия
и нарушения на закона на виновните лица
се налага глоба в размер от 200 до 1000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 300
до 1500 лв.
Чл. 74. За възпрепятстване на длъжностни
лица на Комисията за защита на потребителите, неоказване на необходимото им съдействие и сътрудничество при осъществяване
на техните правомощия и по този закон на
виновните лица се налага глоба в размер от
100 до 3000 лв., а на едноличните търговци и

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

юридическите лица – имуществена санкция
в размер от 1000 до 3000 лв.
Чл. 75. При повторно нарушение по тази
глава виновните лица се наказват с глоба,
а едноличните т ърговци и юридическите
лица – с имуществена санкция в двоен размер.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Разпоредбата на чл. 21 не се прилага
в случаите, когато пакет от услуги или пакет
от услуги и крайно устройство по смисъла на
Закона за електронните съобщения включва
услуга за достъп до интернет или междуличностни съобщителни услуги с номер.
§ 2. При противоречие между разпоредбите
на глава втора и правото на Европейския съюз
или на българското законодателство, въвеждащо изисквания на правото на Европейския
съюз, които уреждат конкретен сектор или
област, се прилагат разпоредбите на правото
на Европейския съюз или на българското
законодателство, въвеждащо изисквания на
правото на Европейския съюз.
§ 3. Правото на Европейския съюз относно
защитата на личните данни се прилага по отношение на всички лични данни, обработвани
във връзка с договорите за предоставяне на
цифрово съдържание или на цифрова услуга.
При противоречие между разпоредбите на
глава втора и правото на Европейския съюз
или на българското законодателство, въвеждащо изисквания на правото на Европейския
съюз относно защитата на личните данни, се
прилагат разпоредбите на правото на Европейския съюз.
§ 4. Разпоредбите на глава втора не засягат
правото на Европейския съюз или на българското законодателство, въвеждащо изисквания
на правото на Европейския съюз в областта
на авторското право и сродните му права.
§ 5. Разпоредите на глава трета не накърняват разпоредбите на Закона за задълженията
и договорите, които предвиждат защита на
правата на купувача за недостатъци, които
не са му били известни при сключване на
договора за продажба.
§ 6. По смисъла на този закон:
1. „Цифрово съдържание“ са данни, които са
произведени и предоставени в цифрова форма.
2. „Цифрова услуга“ е услуга, позволяваща:
а) на потребителя да създава, обработва
или съхранява данни в цифрова форма или
да има достъп до тях, или
б) споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени
или създадени от потребителя или от други
ползватели на тази услуга.
3. „Стока, съдържаща цифрови елементи“ е
всяка движима материална вещ, която съдържа
цифрово съдържание или цифрова услуга или
е взаимосвързана с цифрово съдържание или
с цифрова услуга по такъв начин, че липсата
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на цифровото съдържание или на цифровата
услуга би попречило на стоката да изпълнява
своите функции.
4. „Интегриране“ е свързване и включване
на цифрово съдържание или на цифрова услуга към компонентите на цифровата среда
на потребителя, имащо за цел да позволи
използването на цифровото съдържание или
цифровата услуга, съгласно изискванията за
съответствие, предвидени в този закон.
5. „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, което действа в рамките на своята
търговска или стопанска дейност, занаят или
професия в публичния или в частния сектор,
както и всяко лице, което действа от негово
име и за негова сметка по отношение на договори за предоставяне на цифрово съдържание
и цифрови услуги.
6. „Потребител“ е всяко физическо лице,
което във връзка с договорите за предоставяне
на цифрово съдържание и цифрови услуги и
на договорите за продажба на стоки действа
извън рамките на неговата търговска или
стопанска дейност, занаят или професия.
7. „Цена“ е парична сума или цифрово
изражение на стойност, дължима в замяна
на предоставяне на цифрово съдържание или
цифрова услуга.
8. „Лични данни“ са лични данни по смисъла на член 4, точка 1 от Регламент (ЕС)
2016/679.
9. „Цифрова среда“ е всеки хардуер, софтуер
и всяка мрежова връзка, използвани от потребителя за достъп до цифрово съдържание или
цифрова услуга или за тяхното използване.
10. „Съвместимост на цифрово съдържание
или цифрова услуга“ е способността на циф
ровото съдържание или цифровата услуга да
функционира с хардуер или софтуер, с които
обичайно се използват цифровото съдържание
или цифровите услуги от същия вид, без да
е необходимо да се преобразува цифровото
съдържание или цифровата услуга.
11. „Съвместимост на стока“ е способността
на стоката да функционира с хардуер или със
софтуер, с които обичайно се използват стоки
от същия вид, без да е необходимо преобразуване на стоките, хардуера или софтуера.
12. „Функционалност на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е способността на
цифровото съдържание или цифровата услуга
да изпълняват функциите си с оглед на целта,
за която са предназначени.
13. „Оперативна съвместимост на цифрово
съдържание или цифрова услуга“ е способност
та на цифровото съдържание или цифровата
услуга да функционира с хардуер или софтуер,
различни от онези, с които обичайно се използват цифрово съдържание или цифровите
услуги от същия вид.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

14. „Траен носител“ е всеки носител, даващ
възможност на потребителя или на търговеца/продавача да съхранява информация,
изпратена лично до него, който позволява
лесното є използване в бъдеще за период от
време, съответстващ на целите, за които е
предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на
съхранената информация. Такива носители са
например устройства за съхранение на данни
с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD
дискове, карти с памет, твърди дискове на
компютрите, електронна поща и други, както
и самият материален носител, доколкото той
се използва изключително за пренасяне на
цифрово съдържание.
15. „Договор за продажба“ е всеки договор,
по силата на който продавачът прехвърля или
се задължава да прехвърли собствеността на
стоки на потребителя, а потребителят заплаща
или се задължава да заплати цената за тях.
16. „Продавач“ е всяко физическо или
юридическо лице, което действа в рамките на
своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия в публичния или в частния
сектор, както и всяко лице, което действа от
негово име и за негова сметка по отношение
на договори за продажба на стоки.
17. „Производител“ е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на
територията на Европейския съюз или на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко
лице, което се представя за производител, като
поставя върху стоката своето име, търговска
марка или друг отличителен знак.
18. „Стока“ е:
а) всяка движима материална вещ, стоки са
и вода, газ и електрическа енергия, когато се
предлагат за продажба, опаковани в ограничен
обем или в определено количество;
б) всяка движима материална вещ, която
съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово
съдържание или с цифрова услуга по такъв
начин, че липсата на цифровото съдържание
или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции („стока,
съдържаща цифрови елементи“).
19. „Стоки с дълготрайна употреба“ са
стоки, които запазват изискваните от тях
функции и начин на действие при тяхната
обичайна употреба.
20. „Функционалност на стоки“ е способността на стоките да изпълняват функциите си
с оглед на целта, за която са предназначени.
21. „Оперативна съвместимост на стоките“
е способността на стоките да функционират
със софтуер или хардуер, различни от тези,
с които обичайно се използват стоките от
същия вид.
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22. „Търговска гаранция“ е всяко задължение, поето от продавача или от производителя
(гарант) към потребителя, в допълнение към
неговото задължение по този закон, за осигуряване на съответствие на стоката с договора
за продажба, с цел да възстанови заплатената
сума или да замени или поправи стоката,
или да предостави дру г вид обслу ж ване,
свързано със стоката, когато тя не отговаря
на спецификациите или евентуално на други
изисквания, несвързани със съответствието
на стоката с договора за продажба, посочени
в заявлението за предоставяне на търговска
гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди
сключването на договора.
23. „Трайност“ е способността на стоките
да запазват изискваните от тях функции и
действие при обичайна употреба.
24. „Безплатно“ е без заплащане на необходимите разходи, направени за привеждане
на стоките в съответствие с договора, и поспециално разходите за пощенски услуги,
превоз, труд или за материали.
25. „Публичен търг“ е метод на продажба,
при който стоки или услуги се предлагат от
продавача на потребители, които присъстват
или имат възможност да присъстват лично на
търга, чрез процедура на прозрачно, конкурентно наддаване, ръководена от провеждащия
търга, като спечелилият наддаването участник
е длъжен да закупи стоките или услугите.
26. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
§ 7. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за
някои аспекти на договорите за предоставяне
на цифрово съдържание и цифрови услуги
(OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.).
2. Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за
някои аспекти на договорите за продажба
на стоки, за изменение на Регламент (ЕС)
2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за
отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB, L
136/28 от 22 май 2019 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 8. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51,
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и
30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и
102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и
103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г., бр. 17,
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45 и 100 от 2019 г. и бр. 13 и 52 от 2020 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 думите „и предоставянето на гаранции за стоките“ се заличават.
2. В глава пета наименованието на раздел II
се изменя така: „Доставка на стоки“.
3. Член 103а се изменя така:
„Чл. 103а. Разпоредбите на този раздел имат
за цел да осигурят защита на потребителите
при доставка на стоки и прехвърляне на риска.“
4. Членове 104 – 121 се отменят.
5. В глава пета наименованието на раздел III
се изменя така: „Съответствие на услугите“.
6. Член 122 се изменя така:
„Чл. 122. (1) Търговецът предоставя на
потребителя услуга, която съответства на
договора за предоставяне на услуги.
(2) За да съответства на договора, услугата
трябва:
1. да отговаря на описанието, количеството
и качеството, предвидени в договора;
2. да отговаря на информацията, съдържаща се в рекламата или предоставена по друг
начин преди сключване на договора, и да не
противоречи на информацията, предоставена
от търговеца при предоставяне на услугата,
в случай че тази информация може да окаже
влияние върху решението на потребителя;
3. да притежава обичайните характеристики
на услугите от същия вид;
4. да притежава специалните характеристики и да е годна за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е
уведомил търговеца най-късно в момента на
сключване на договора и по отношение на
която търговецът се е съгласил;
5. да отговаря на разумните очаквания на
потребителите предвид естеството на услугата
и всички публични изявления, направени от
търговеца или от други лица или направени
от името на търговеца или от името на тези
лица, съдържащи се например в рекламата или
в етикета, освен ако търговецът не докаже, че:
а) не е знаел и не е можело разумно да се
очаква да е знаел за съответното публично
изявление;
б) към момента на сключване на договора
публичното изявление е било коригирано по
същия начин като този, по който е било направено, или по друг подобен начин;
в) решението на потребителя за придобиване на услугата не е можело да бъде повлияно
от публичното изявление;
6. да се предостави заедно с всички принадлежности и указания, които потребителят
може да очаква разумно да получи, когато е
приложимо.“
7. Член 123 се изменя така:
„Чл. 123. (1) Търговецът отговаря за всяка
липса на съответствие на услугата, която
съществува при предоставяне на услугата и
се прояви до две години след предоставянето
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є, но не по-късно от 14 дни от установяване
на несъответствието с договора.
(2) Когато услугата не съответства на договора, потребителят има право да получи
услуга, която съответства на договора.
(3) Когато изпълнението на услугата в съответствие с договора не е възможно напълно
или частично или е незаконно, или би причинило непропорционални разходи за търговеца,
потребителят има право на намаляване на
цената при частично изпълнение на услугата
или да развали договора.
(4) Търговецът отговаря за съответствието на услугите, предоставени от лице, което
действа от негово име и за негова сметка.“
8. Член 124 се отменя.
9. Член 125 се изменя така:
„Чл. 125. (1) Потребителят има право да
предяви рекламация на услуга, когато тя не
съответства на договора, пред търговеца или
упълномощено от него лице.
(2) Рек ламацията се подава устно или
писмено.
(3) При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за привеждане
на услугата в съответствие с договора, за
намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.
(4) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията,
предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера
на претендираната сума, и адрес за контакт.
(5) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите,
на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи,
установяващи несъответствието на услугата
с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.“
10. Член 126 се отменя.
11. Член 127 се изменя така:
„Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено
от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.
(2) Търговецът е длъжен да поддържа
регистър на предявените пред него и пред
упълномощените от него лица рекламации
във всяко едно от местата, посочени в ал. 4.
(3) При предявяване на рекламация лицата
по ал. 1 задължително я описват в регистъра,
като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата
и подпис на лицето, приело рекламацията.
(4) Приемането на рекламации се извършва
през цялото работно време в търговския обект,
където е поръчана услугата, или на интернет
сайта на търговеца, на който е направена
поръчката, или на адреса на управление на
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търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти
на търговеца на територията на страната,
в които се осъществява подобна търговска
дейност като тази в обекта, откъдето е поръчана услугата. Правото на избор на място
за предявяване на рекламацията принадлежи
изцяло на потребителя.“
12. В чл. 182, ал. 2 думите „за договори за
продажба на стоки и предоставяне на услуги“
се заменят с „във връзка с договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови
услуги, договори за продажба на стоки, в т.ч.
на стоки, съдържащи цифрови елементи, договори за предоставяне на услуги“.
13. В чл. 186, ал. 2:
а) в т. 1 думите „раздел II „Гаранция на
потребителската стока“ и раздел III „Рекламации“ се заменят с „раздел II „Доставка на
стоки“ и раздел III „Съответствие на услугите“;
б) създава се нова т. 9:
„9. Закона за предоставяне на цифрово
съдържание и цифрови услуги и за продажба
на стоки;“
в) досегашната т. 9 става т. 10;
г) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея:
аа) буква „к“ се изменя така:
„к) Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г.
за някои аспекти на договорите за продажба
на стоки, за изменение на Регламент (ЕС)
2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за
отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB, L
136/28 от 22 май 2019 г.);“
бб) създава се буква „р“:
„р) Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за
някои аспекти на договорите за предоставяне
на цифрово съдържание и цифрови услуги
(OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.).“
14. В чл. 190г, т. 1 се създава буква „o“:
„о) Закона за предоставяне на цифрово
съдържание и цифрови услуги и за продажба
на стоки.“
15. В чл. 191, ал. 4 думите „Регламент (ЕО)
№ 1222/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната
ефективност и други съществени параметри
(ОВ, L 342/46 от 22 декември 2009 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1222/2009“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2020/740 на
Европейския парламент и на Съвета от 25
май 2020 г. относно етикетирането на гуми
по отношение на горивната ефективност и
други параметри, за изменение на Регламент
(ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1222/2009 (ОВ, L 177/1 от 5 юни 2020 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/740“.
16. Член 221 се отменя.
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17. В чл. 222 думите „разпоредбите на
чл. 123, ал. 2 и“ се заменят с „разпоредбата на“.
18. Член 222а се отменя.
19. В чл. 225а:
а) в а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 1222/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2020/740“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Доставчик по смисъла на Регламент
(ЕС) 2020/740, който не изпълнява задълженията си по чл. 5 от регламента, се наказва
с глоба в размер от 500 до 1500 лв. или с
имуществена санкция в размер от 1000 до
3000 лв.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „Регламент (ЕО) № 1222/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2020/740“ и думите
„по чл. 5“ се заменят с „по чл. 6“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Регламент (ЕО) № 1222/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2020/740“ и думите
„по чл. 6“ се заменят с „по чл. 7“;
д) създава се ал. 5:
„(5) Доставчик на услуги на информационното общество по смисъла на Закона за
електронната търговия, който не изпълнява
задълженията си по чл. 8 от Регламент (ЕС)
2020/740, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.“
20. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1д думите „глава пета, раздел II“
се заменят със „Закона за предоставяне на
цифрово съдържание и цифрови услуги и за
продажба на стоки“;
б) параграфи 9 и 10 се отменят;
в) в § 13а т. 7 се отменя.
§ 9. Висящите съдебни производства по
дела, образувани по реда на глава пета, раздел II „Гаранция на потребителската стока“ и
раздел ІІІ „Рекламации“ на Закона за защита
на потребителите, се довършват по реда на
този закон.
§ 10. Устройственият правилник на Комиси
ята за защита на потребителите се привежда
в съответствие с изискванията на закона в
едномесечен срок от влизането му в сила.
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари
2022 г. и се прилага за договори за продажба
на стоки, сключени след тази дата, и за договори за предоставяне на цифрово съдържание
и цифрови услуги, независимо от датата на
тяхното сключване, с изключение на чл. 21 и
22, които се прилагат за договори, сключени
след 1 януари 2022 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 4 март 2021 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1408
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УКАЗ № 91
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет от 44-то Народно събрание
на 4 март 2021 г.
Издаден в София на 12 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
отбран ата и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм.,
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и
101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г.,
бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79
и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от
2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и
98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г., бр. 38,
69 и 109 от 2020 г. и бр. 16 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 16, т. 6 думата „числеността“ се
заменя с „общата численост“.
§ 2. В чл. 22, ал. 2, т. 5 думата „числеността“
се заменя с „общата численост“.
§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 32:
„32. определя числеността на военните
формирования в рамките на определената в
плана по чл. 60е численост на структурите от
Българската армия и на другите структури от
въоръжените сили по чл. 50, ал. 1;“.
2. Досегашната т. 32 става т. 33.
§ 4. В чл. 33, ал. 1 думата „командващия“
се заменя с „командира“.
§ 5. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 9 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „включват“ се добавя
„запасните и техниката-запас по Закона за
резерва на въоръжените сили на Република
България, както“.
§ 6. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Разработването на плановете по ал. 1,
активирането на необходимите сили и средства
и изпълнението на конкретен план се възлагат
на началника на отбраната със заповед на
министъра на отбраната.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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§ 7. В чл. 60а, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „командващия“ се заменя
с „командира“.
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. Командване за логистична поддръжка
и военни формирования на пряко подчинение
на командира на Командването за логистична
поддръжка;
5. Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и
военни формирования на пряко подчинение
на командира на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и
киберотбрана.“
§ 8. Член 60б се изменя така:
„Чл. 60б. Съвместното командване на силите, командванията на Сухопътните войски,
Военновъздушните сили и на Военноморските
сили, Съвместното командване на специалните
операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационноинформационна поддръжка и киберотбрана
се ръководят от командири, подпомагани от
щабове, които формират оперативното ниво
за командване и управление в Българската
армия.“
§ 9. Член 60в се изменя така:
„Чл. 60в. (1) Командирите на Съвместното
командване на силите, Сухопътните войски,
Военновъздушните сили, Военноморските
сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична
поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана
са непосредствено подчинени на началника
на отбраната и осъществяват командването
и управлението на подчинените им военни
формирования.
(2) Командирът на Съвместното командване на силите осъществява оперативното
командване и управление на придадените
му военни формирования от структурите по
чл. 60а, ал. 2, т. 2 – 5 при провеждането на
съвместни операции.“
§ 10. Член 60д се изменя така:
„Чл. 60д. (1) Съвместното командване на
силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции,
Командването за логистична поддръжка и
Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са юридически лица на бюджетна издръжка, които
отговарят за:
1. управлението на предоставените им
имоти;
2. разходването на средствата за доставки,
строителство и услуги в рамките на определения от министъра на отбраната лимит, освен
ако не се извършва от министъра;
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3. управлението на движимите вещи – държавна собственост;
4. разпореждането с излишните им движими вещи – частна държавна собственост,
с изключение на:
а) оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия;
б) продукти, свързани с отбраната, които
не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия и изделия и технологии с двойна употреба;
в) движими вещи с общо предназначение,
определени с акт на министъра на отбраната,
които преминават в управление на Министерството на отбраната.
(2) Разпореждането с движимите вещи по
ал. 1, т. 4, букви „а“, „б“ и „в“ се извършва
от министъра на отбраната.“
§ 11. В чл. 60е думата „Организационната“
се заменя с „Функционалната и организационната“ и думите „материалните средства на
военните формирования и структури“ се заменят с „материалните ресурси на структурите“.
§ 12. В чл. 72, ал. 2 думата „командващия“
се заменя с „командира“.
§ 13. В чл. 77 ал. 3 се изменя така:
„(3) Щабът на отбраната е стратегически
военен щаб на въоръжените сили, интегриран
в Министерството на отбраната, който подпомага началника на отбраната при определяне
на необходимите отбранителни способности,
използването на въоръжените сили, подготовката на войските и силите и разработва
стратегически прогнози, анализи, военни
оценки и препоръки за вземане на решения
в областта на отбраната. При използване на
въоръжените сили Щабът на отбраната подпомага стратегическото ниво на командване
и управление.“
§ 14. В чл. 78 думите „Стационарната комуникационна и информационна система“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 15. В чл. 81, ал. 3 думите „командващия
на Съвместното командване на силите, от
командирите на видовете въоръжени сили“
се заменят с „командирите на Съвместното
командване на силите, на видовете въоръжени сили, на Съвместното командване на
специалните операции, на Командването за
логистична поддръжка и на Командването за
комуникационно-информационна поддръжка
и киберотбрана“.
§ 16. В чл. 83, ал. 5 думите „командващия
на Съвместното командване на силите, и/или
чрез командирите на видовете въоръжени сили
и командира на Съвместното командване на
специалните операции“ се заменят с „командирите на Съвместното командване на силите,
на видовете въоръжени сили, на Съвместното
командване на специалните операции, на
Командването за логистична поддръжка и на
Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана“.
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§ 17. В чл. 85 ал. 1 се изменя така:
„(1) Началникът на отбраната непосредствено ръководи и отговаря за:
1. определянето и изграждането на необходимите отбранителни способности;
2. планиране на използването на въоръжените сили;
3. координацията и взаимодействието с
военните органи на НАТО и ЕС;
4. подготовката на заповеди на министъра
на отбраната за използване на формирования
от въоръжените сили и на предложения за
привеждане на въоръжените сили или на част
от тях в по-висока степен на бойна готовност;
5. предложенията до министъра на отбраната за обявяване на обща и частична
мобилизация;
6. предложенията до министъра на отбраната за изготвяне на акт на Министерския
съвет по чл. 130, ал. 2, т. 2;
7. изготвянето на правила и процедури за
случаите на използване на оръжие и бойни
средства по чл. 28, ал. 1 и 2;
8. изготвянето на национална отбранителна
стратегия и стратегически планове за действие
на въоръжените сили;
9. въвеж да нет о във и извеж да нет о о т
експлоатация на отбранителни продукти от
въоръжените сили, с изключение на Служба
„Военна полиция“ и Служба „Военно разузнаване“;
10. изготвянето на концепциите и доктрините на въоръжените сили за провеждане
на операции и стандарти за подготовка и за
използване на войски и сили;
11. подготовката и състоянието на оперативните способности на въоръжените сили с
изключение на способностите, свързани със
специфични методи и средства за добиване
на информация на Служба „Военна полиция“
и Служба „Военно разузнаване“;
12. разработването на директивите и уставите на въоръжените сили;
13. дейността на Щаба на отбраната.“
§ 18. Член 105б се отменя.
§ 19. В чл. 122 ал. 4 се изменя така:
„(4) С решението или с указа по ал. 2 се
определят условията и редът за преминаването през и пребиваването на съюзнически
въоръжени сили на територията на страната.“
§ 20. В чл. 138, ал. 2 се създава т. 6:
„6. ку рсант-офицерск и кандидат – 1-ви
клас.“
§ 21. В чл. 164, т. 1 думите „организационно-щатни промени“ се заменят с „организационно-щатни промени въз основа на акт
на Министерския съвет или на министъра
на отбраната“ и след тях се поставя запетая.
§ 22. В чл. 291, ал. 4 думите „командващия
Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира
на Съвместното командване на специалните
операции“ се заменят с „командира на Съв-
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местното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили, командира на
Съвместното командване на специалните
операции, командира на Командването за
логистична поддръжка, командира на Командването за комуникационно-информационна
поддръжка и киберотбрана“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. (1) Командването за логистична поддръжка е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения
във връзка с дейността на реорганизирани
военни формирования на пряко подчинение
на командващия на Съвместното командване
на силите, определени с плана за развитие на
въоръжените сили по чл. 60е.
(2) Недви ж имите имоти и дви ж имите
вещи, ползвани от реорганизираните военни
формирования по ал. 1, се предоставят на
Командването за логистична поддръжка.
(3) Правоотношенията със заварените на
служба военнослужещи в реорганизираните
военни формирования по ал. 1 се уреждат при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и правилника за неговото прилагане.
(4) С влизането в сила на закона заварените
трудови правоотношения на лицата, работещи
по трудово правоотношение в реорганизираните военни формирования по ал. 1, се
уреждат при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 24. (1) Командването за комуникационноинформационна поддръжка и киберотбрана е
правоприемник на активите, пасивите, архива
и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна
система.
(2) Недвижимите имоти и движимите вещи,
в управление на Стационарната комуникационна и информационна система, се предоставят
на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.
(3) Правоотношенията със заварените на
служба военнослужещи в Стационарната комуникационна и информационна система се
уреждат при условията и по реда на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и правилника за неговото прилагане.
(4) С влизането в сила на закона заварените
трудови правоотношения на лицата, работещи
по трудово правоотношение в Стационарната
комуникационна и информационна система,
се уреждат при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 25. В Закона за военната полиция (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 33 и 77 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 86 от
2016 г. и бр. 7 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 23:
а) създават се нови ал. 3 и 4:
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„(3) Началникът на отбраната ръководи
военнополицейските формирования, поставя
им задачи и осъществява контрол върху изпълнението им.
(4) При осъществяване на дейностите по ал. 3
и при изпълнение на задълженията по чл. 85,
ал. 1, т. 8 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България началникът
на отбраната се подпомага от служба „Военна
полиция“, като є поставя конкретни задачи.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „и общ контрол“ се заличават;
в) досегашната ал. 4 става ал. 6.
2. В чл. 24, ал. 2 думите „и общия контрол
по чл. 23, ал. 3“ се заменят с „по чл. 23, ал. 5“.
§ 26. В Закона за военното разузнаване (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.,
бр. 103 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г., бр. 17 и 71
от 2019 г. и бр. 38 и 69 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 1 след думите „въоръжени сили“
се добавя „и на Съвместното командване на
специалните операции“;
б) в ал. 2 след думите „въоръжени сили“
се добавя „и командирът на Съвместното командване на специалните операции“.
2. В чл. 19, т. 1 след думата „силите“ се
поставя запетая, а думите „и командванията
на видовете въоръжени сили“ се заменят с „в
командванията на видовете въоръжени сили
и в Съвместното командване на специалните
операции“.
3. В чл. 23, ал. 2 думите „т. 4“ се заменят
с „т. 8“.
4. В чл. 27, ал. 1 думите „командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили“ се заменят
с „командира на Съвместното командване на
силите, командирите на видовете въоръжени
сили и командира на Съвместното командване
на специалните операции“.
5. В чл. 38, ал. 2 думата „командващият“
се заменя с „командирът“, а след думите „въоръжени сили“ се добавя „командирът на Съвместното командване на специалните операции,
командирът на Командването за логистична
поддръжка, командирът на Командването за
комуникационно-информационна поддръжка
и киберотбрана“.
6. В чл. 67, ал. 3 думите „командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видове въоръжени сили“ се заменят
с „командира на Съвместното командване на
силите, командирите на видовете въоръжени
сили и командира на Съвместното командване
на специалните операции“.
7. В чл. 70 думите „от Съвместното командване на силите, а при самостоятелни
операции – и от командирите на видовете
въоръжени сили“ се заменят с „от командира
на Съвместното командване на силите, а при

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

самостоятелни операции – от командирите
на видовете въоръжени сили и командира
на Съвместното командване на специалните
операции“.
§ 27. В 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 (обн., ДВ, бр. 102 от
2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от
2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г.,
бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 от 2017 г., бр. 7
от 2018 г., бр. 17 и 79 от 2019 г. и бр. 69 от
2020 г.) в чл. 3, ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. началникът и заместник-началниците
на отбраната, командирът, заместник-командирът и началникът на щаба на Съвместното
командване на силите, на Сухопътните войски,
на Военновъздушните сили и на Военноморските сили, на Съвместното командване на
специалните операции, на Командването за
логистична поддръжка и на Командването за
комуникационно-информационна поддръжка
и киберотбрана.“
§ 28. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г.) в § 12
от зак лючителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. инвестиционни проекти на дружес
тва – стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност съгласно
приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 181 от 20 юли
2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от
2009 г.; изм., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от
2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г.,
бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г.,
бр. 86 от 2017 г. и бр. 9 и 81 от 2019 г.).“
2. В ал. 2, т. 1 думите „т. 2“ се заменят с
„т. 2 и 7“.
§ 29. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона Министерският съвет и министърът
на отбраната приемат подзаконовите актове
по прилагането му.
§ 30. Законът влиза в сила от 1 септември
2021 г., с изключение на § 6, 18 и 19, които
влизат в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 4 март 2021 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1410
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УКАЗ № 92
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за пътищата, приет от 44-то Народно събрание
на 5 март 2021 г.
Издаден в София на 12 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм.,
бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14
от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36,
64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82
и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55
и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г.,
бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и
75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г., бр. 31,
80 и 105 от 2018 г., бр. 60 от 2019 г., бр. 14 и
60 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 14 в текста преди т. 1 след
думите „граничните контролно-пропускателни
пунктове“ се поставя запетая и се добавя „на
територията на граничните контролно-пропускателни пунктове“.
§ 2. В чл. 10а се създават ал. 3а и 3б:
„(3а) Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер
на пътното превозно средство, категорията му
или периода на валидност на винетната такса
е на собственика или на ползвателя му. При
неправилно декларирани данни се счита, че
за пътното превозно средство не е заплатена
винетна такса.
(3б) Когато при издаване на електронна
винетка е допусната техническа грешка при
деклариране на регистрационния номер на
пътното превозно средство, вк лючително
на държавата, в която е регистрирано, или
на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни
лица, ако след заявление за пром яна на
грешно декларирани данни от собственика
или ползвателя, безспорно се установи, че в
Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на
първоначално декларираните във винетката
регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните
на електронната винетка има действие от
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момента на извършване на корекцията и има
срок на валидност до изтичането на срока
на валидност на първоначално издадената.“
§ 3. В чл. 10б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, изречение първо накрая се добавя
„като същата важи само за пътното превозно
средство, чийто регистрационен номер е бил
правилно деклариран от собственика или
ползвателя му“.
2. Създава се ал. 4а:
„(4а) Отговорността при неправилно дек
ларирани данни в маршрутната карта е на
собственика или на ползвателя. При неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство,
вк лючително и на държавата, в която е
регистрирано, или периода на валидност на
маршрутната карта, се счита, че за пътното
превозно средство не е заплатена тол такса.“
§ 4. Създава се чл. 19б:
„Чл. 19б. (1) Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“:
1. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани с безопасността
на пътната инфраструктура;
2. планира, организира и провежда цялостни оценки на безопасността на пътната мрежа;
3. планира, организира и извършва проверки
относно състоянието и характеристиките на
пътната инфраструктура;
4. съгласува документите по чл. 19а, ал. 2,
т. 1;
5. подпомага изпълнението и осъществяването на контрол на процедурите по чл. 36б,
ал. 1, т. 2 – 5 с обхват и по ред, определени
в наредбата по чл. 36б, ал. 9.
(2) За изпълнение на държавната политика
по безопасността на пътната инфраструктура
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ дава препоръки и методически
указания на лицата по чл. 19, ал. 1.“
§ 5. В чл. 20, ал. 1, т. 1 накрая се добавя
„съвместно с председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
§ 6. В чл. 21, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точки 17 и 18 се изменят така:
„17. организира планирането и възлагането
на оценка на въздействието върху пътната
безопасност на етап планиране и на одити
за пътна безопасност на съответния етап от
инвестиционното проектиране преди въвеждане на пътя в експлоатация и при неговата
начална експлоатация в случаите, предвидени
с този закон;
18. одобрява докладите на одиторите за пътна безопасност за републиканските пътища;“.
2. Създава се т. 18а:
„18а. съдейства на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ при
извършването на цялостни оценки на без
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опасността на пътната мрежа за включените
в тях републикански пътища;“.
3. Точка 19 се изменя така:
„19. извършва целенасочени и периодични
инспекции за пътна безопасност по републиканските пътища;“.
§ 7. В чл. 30 се създават ал. 7 – 9:
„(7) При постигната взаимна договореност
между агенцията и общините финансирането
на дейностите по поддържане на участъци от
републиканската пътна мрежа извън урбанизирана територия се осигурява от съответната
община.
(8) Условията за предоставянето на средствата в случаите по ал. 7 и техният размер
се определят в споразумителния протокол
между агенцията и съответната община.
(9) След подписване на споразумителен
протокол по ал. 8 страните предприемат
действия за промяна в списъка на пътищата,
включени в обхвата на платената пътна мрежа
по чл.10, ал. 3.“
§ 8. Член 36б се изменя така:
„Чл. 36б. (1) Управлението на безопасността
на пътната инфраструктура включва задължително провеждането на следните процедури:
1. цялостна оценка на безопасността на
пътната мрежа;
2. оценка на въздействието върху пътната
безопасност;
3. одит за пътна безопасност;
4. целенасочени инспекции за пътна безопасност;
5. периодични инспекции за пътна без
опасност.
(2) Процедурите по ал. 1 се прилагат за
пътища – част от трансевропейската пътна
мрежа, за автомагистрали и други пътища
първи клас, независимо дали се намират в
етап на проектиране, строителство или експлоатация, с изключение на пътища в тунели,
обхванати от Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно минималните изисквания за
безопасност за тунелите на трансевропейската
пътна мрежа.
(3) Процедурите по ал. 1 се прилагат също
за пътища и проекти за пътна инфраструктура,
които не са обхванати от ал. 2, разположени са
извън урбанизирани територии, не обслужват
имоти, граничещи с тях, и са завършени с
финансиране от Европейския съюз, с изключение на пътища, които не са отворени за
обществено ползване.
(4) От обхвата на процедурите по ал. 1, т. 1
могат да бъдат изключени пътища първи, втори, трети клас или общински пътища, които
не са финансирани от Европейския съюз и са
с нисък риск за безопасността на движението.
Пътищата – част от трансевропейската пътна
мрежа, не могат да бъдат изключвани.
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(5) По предложение на председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и/или с решение на
администрациите, изпълняващи процедурите
по ал. 1, същите могат да се прилагат и за
други пътища извън посочените в ал. 2 и 3.
(6) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството и председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ съвместно изготвят и предоставят
на Европейската комисия списъци на пътищата, включени и изключени от обхвата на
процедурите по ал. 1. При настъпила промяна
в списъците Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ своевременно
информира Европейската комисия.
(7) Процедурите по ал. 1, т. 2 – 5 се изпълняват от администрациите, управляващи
съответния път.
(8) Въз основа на резултатите от процедурите по ал. 1, т. 1 и 4 администрациите,
управляващи пътя, изготвят планове за изпълнение на преки коригиращи действия,
чиято ефективност подлежи на оценка не
по-късно от една година, считано от датата
на изпълнението им.
(9) Обхватът, съдържанието, условията и
редът за извършването на процедурите по ал. 1
и за подготовката и изпълнението на плановете
по ал. 8, както и изключенията по ал. 4 се
определят с наредба на Министерския съвет.
(10) Информацията и документите за процедурите по ал. 1 се изпращат от лицата по
ал. 7 на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“. Редът и начинът
за тяхното предоставяне се определят с наредбата по ал. 9.
(11) Процедурите по ал. 1 могат да се прилагат и за улици в населени места и селищни
образувания от техните собственици.“
§ 9. Създава се чл. 36б1:
„Чл. 36б1. (1) Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа е оценка на риска
от настъпване на пътнотранспортни произшествия и последствията от тях въз основа на:
1. визуален оглед – на място или чрез електронни средства, на проектните характеристики на пътя – вградена пътна безопасност;
2. анализ на участъци от пътната мрежа,
които са в експлоатация повече от три години и по които е настъпил определен брой
пътнотранспортни произшествия, съотнесено
към пътния поток.
(2) Цялостна оценка на безопасността на
пътната мрежа се извършва от Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ със съдействието на администрациите,
управляващи пътя.
(3) Цялостна оценка на безопасността на
пътната мрежа се извършва най-малко веднъж
на всеки 5 години от експертни екипи, чийто
състав се определя с наредбата по чл. 36б, ал. 9.
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(4) Въз основа на констатациите от оценката по ал. 1 и в случай че е установена необходимост от предприемане на последващи
действия, администрациите, управляващи
пътя, извършат целенасочени инспекции или
предприемат преки коригиращи действия,
осигуряващи безопасността на движението.
(5) Въз основа на резултатите от оценката
по ал. 1 и с оглед на определяне на нуждите
от предприемане на последващи коригиращи
действия всички участъци от пътната мрежа се
класифицират в не по-малко от три категории
според нивото им на безопасност.
(6) Условията и редът за класифицирането
на нивото на пътна безопасност на участъците
от пътната мрежа се определят с наредбата
по чл. 36б, ал. 9.
(7) Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ въз основа на резултатите от оценката по ал. 1 предоставя на
Европейската комисия доклад за класифицирането на безопасността на пътната мрежа
в Република България на всеки 5 години.“
§ 10. В чл. 36в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в изречение второ думите „включва извършването на“ се заменят с „е“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Оценката по ал. 1 се извършва от
експертни екипи, чийто състав се определя
с наредбата по чл. 36б, ал. 9.“
§ 11. Член 36г се изменя така:
„Чл. 36г. (1) Одитът за пътна безопасност
на инфраструктурен проект е независима, подробна, систематична проверка за техническа
безопасност на проектните характеристики,
неразделна част от процеса на инвестиционното му проектиране, строителство и експлоатация и се извършва задължително на
следните етапи:
1. преди съгласу ване и одобряване на
идейния проект;
2. преди съгласуване и одобряване на техническия/работния проект;
3. непосредствено след подписване на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за
устройство на територията;
4. при началната експлоатация на пътя.
(2) Одитът по ал. 1 се извършва от един
или повече одитори по пътна безопасност.“
§ 12. Член 36д се изменя така:
„Чл. 36д. (1) Одитор по пътна безопасност
може да бъде физическо лице, което отговаря
на следните изисквания:
1. да притежава най-ма лко 5-годишен
опит в областта на транспортното строителство – проектиране, изпълнение, експертна,
контролна, преподавателска, научно-изследователска или развойна дейност;
2. да притежава диплома от акредитирано
висше училище с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна
на нея;
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3. да притежава сертификат за професионална квалификация, издаден от висше училище,
акредитирано по реда на Закона за висшето
образование и провеждащо обучение по специалността „Транспортно строителство“ или
еквивалентна на нея, въз основа на преминато
обучение за одитор по пътна безопасност по
програма, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“, съгласувана с министъра на
образованието и науката;
4. да има сключена застраховка професионална отговорност.
(2) Одитор по пътна безопасност не може
да участва в друго качество при планирането,
проектирането, строителството или експлоатацията на съответния инфраструктурен проект.
(3) Одиторът по пътна безопасност поддържа професионалната си квалификация
чрез периодични курсове за допълнително
обучение, провеждано от висше училище,
акредитирано по реда на Закона за висшето
образование и провеждащо обучение по специалността „Транспортно строителство“ или
еквивалентна на нея, поне веднъж на всеки
5 години.
(4) Условията и редът за придобиване на
професионална квалификация „одитор по
пътна безопасност“ и за преминаване на периодични курсове за допълнително обучение
се определят с наредбата по чл. 36б, ал. 9.“
§ 13. В чл. 36е, ал. 1 думите „съгласно
чл. 36г“ се заменят със „съгласно чл. 36г, ал. 1“.
§ 14. В чл. 36ж се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При извършването на дейността си
одиторът застрахова професиона лната си
отговорност за вреди, причинени на участници в строителството и/или на трети лица,
вследствие на неправомерни действия или
бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията му.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Задължителното застраховане на одитора по ал. 1, включително застрахователното
покритие, срокът, изключените рискове и
минималните застрахователни суми, се определят с наредбата по чл. 36б, ал. 9.“
§ 15. В чл. 36з се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Службите за контрол по чл. 165 от Закона за движението по пътищата със съдействието на администрациите, управляващи пътя,
установяват ежегодно до 31 юли участъците
с концентрация на пътнотранспортни произшествия за периода от 1 юли на предходната
година до 30 юни на текущата година или на
по-кратък срок при основанията за това и подават информация за тях до Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
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(2) Администрациите, управляващи пътя,
или отговорните лица са длъжни в срок до
една година от установяването на участъците
с концентрация на пътнотранспортни произшествия да предприемат действия за обез
опасяването им съобразно функционалните
им компетенции.
(3) Условията и редът за установяване и
обезопасяване на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия се определят с наредбата по чл. 36б, ал. 9.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 16. Създава се чл. 36з1:
„Чл. 36з1. (1) В Държавна агенция „Без
опасност на движението по пътищата“ се води
регистър на одиторите по пътна безопасност.
Регистърът е публичен, достъпът до него
е свободен и се осъществява посредством
електронната страница на агенцията. А дминистративните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите,
предоставящи обществени услуги, и органите
на съдебната власт, пред които се установяват обстоятелства, вписани в регистъра, или
на които са необходими данни, налични в
регистъра, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните, без да изискват от
заявителите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства.
(2) Вписването на одиторите по пътна
безопасност в регистъра по ал. 1 е безплатно.
(3) За вписване в регистъра лицата подават
заявление по образец, утвърден от председателя на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“, и прилагат към
него документите, доказващи изпълнението на
изискванията по чл. 36д, ал. 1. Заявлението с
приложените документи може да се подава по
електронен път или чрез лицензиран пощенски
оператор. Обстоятелството по чл. 36д, ал. 1,
т. 2 се установява чрез посочване на номера,
датата и акредитираното висше училище, издало дипломата за висше образование, когато
то е придобито в Република България след
2012 г., съответно чрез легализиран превод
на диплома за висше образование, ако то е
придобито във висше училище извън Репуб
лика България.
(4) За вписване в регистъра лицата, придобили право да извършват одитна дейност
по пътна безопасност в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, подават заявление по образец и
прилагат следните документи:
1. коп ие о т док у мен т, у дос т оверя ва щ
правото да се извършва одитна дейност по
пътна безопасност, издаден от компетентен
орган на съответната държава, придружен с
легализиран превод на български език;
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2. документ, доказващ изпълнение на изискването по чл. 36д, ал. 1, т. 1, придружен с
легализиран превод на български език;
3. сключена застраховка професионална
отговорност.
(5) При липса или непълнота на представените документи по ал. 3 или 4 оправомощено от председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
длъжностно лице в 10-дневен срок от подаването на заявлението писмено уведомява
заинтересованото лице и дава срок за отстраняването им.
(6) В 14-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на липсата
или непълнотата по ал. 5 председателят на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ или оправомощено от
него длъжностно лице извършват вписване
в регистъра.
(7) Одиторите по пътна безопасност извършват одитната си дейност съгласно условията
и реда на наредбата по чл. 36б, ал. 9.
(8) Председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
или оправомощено от него длъжностно лице
с мотивирана заповед отказва вписване в
регистъра на лице, което не отговаря на
някое от изискванията по чл. 36д, ал. 1 или
не е приложило към заявлението някой от
документите по ал. 3 или 4.
(9) Отказът за вписване в регистъра подлежи
на обжалване по реда на Административно 
процесуалния кодекс.
(10) Вписването на одитор по пътна без
опасност в регистъра по ал. 1 се заличава
със заповед на органа, извършил вписването:
1. когато вписването е извършено въз основа
на неверни данни, неистински документи или
на документи с невярно съдържание;
2. при нару шаване на изиск ването по
чл. 36д, ал. 2;
3. при осъществяване на дейност като
одитор по пътна безопасност не по установения ред;
4. при повторно неизпълнение на задължения по този закон и наредбата по чл. 36б, ал. 9;
5. когато лицето не е преминало периодичен курс за допълнително обучение по реда
на наредбата по чл. 36б, ал. 9;
6. въз основа на писмено уведомление от
лицето;
7. при смърт на физическото лице.
(11) Заличаването на вписването в регистъра по ал. 1 на основание ал. 10, т. 1 – 4
е за срок три години, считано от датата на
заличаването, и 5 години – при всяко следващо възникване на обстоятелства, налагащи
заличаване на вписването въз основа на основанията в ал. 10, т. 1 – 4. След изтичането
на тези срокове лицето има право да подаде
ново заявление за вписване.
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(12) Заповедта за прекратяване на вписването подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 17. В чл. 36и се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията и редът за създаване на
организация за безопасност на движението
по пътищата се определят с наредбите по
чл. 3, ал. 3 и 4 от Закона за движението по
пътищата.“
3. В ал. 3 думата „наредбата“ се заменя с
„наредбите“.
§ 18. В глава пета се създават чл. 36к – 36н:
„Чл. 36к. (1) В регистъра по чл. 36з1, ал. 1
се вписват:
1. данни за лицата, включително номер на
сертификат за професионална квалификация,
издаден от висше училище, акредитирано по
реда на Закона за висшето образование и провеждащо обучение по специалността „Транспортно строителство“ или еквивалентни;
2. дата на вписване в регистъра и регистрационен номер;
3. дата на заличаване на вписването в
регистъра и основанията за това.
(2) Лицата, вписани в регистъра, са длъжни да уведомят председателя на Държавна
агенци я „Безопасност на дви жението по
пътищата“ в 7-дневен срок за всяка промяна
на обстоятелствата, имащи отношение към
вписването в регистъра.
(3) Условията и редът за регистриране и
прекратяване на регистрация, както и воденето
на регистъра по чл. 36з1, ал. 1, се определят
с наредбата по чл. 36б, ал. 9.
Чл. 36л. (1) Целенасочена инспекция за
пътна безопасност е независимо обследване
на път или част от път за установяване на
опасни условия, недостатъци и проблеми,
свързани с всички негови елементи, които
увеличават риска от произшествия и наранявания. Инспекцията задължително включва
посещение и оглед на място.
(2) Въз основа на констатациите от инспекциите по ал. 1 администрациите, управляващи
пътя, предприемат преки коригиращи действия, осигуряващи безопасност на движението
по пътищата.
(3) Целенасочените инспекции за пътна
безопасност се извършват от експертни екипи, в които най-малко един от членовете на
екипа е одитор по пътна безопасност.
Чл. 36м. (1) Периодична инспекция за пътна
безопасност е проверка на характеристиките и
недостатъците на пътя, които налагат работи
по поддържане от съображения за безопасност.
(2) Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва периодични инспекции на републиканските пътища в експлоатация най-малко два
пъти годишно за гарантиране на достатъчни
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равнища на безопасност на конкретната пътна
инфраструктура.
(3) Общинските администрации извършват
периодични инспекции на общинските пътища
в експлоатация най-малко един път годишно
за гарантиране на достатъчни равнища на
безопасност на конкретната инфраструктура.
(4) Администрациите, управляващи пътя и
тунелите, извършват съвместни периодични
инспекции за пътна безопасност на участъците от пътната мрежа, граничещи с пътни
тунели по смисъла на Директива 2004/54/
ЕО. Съвместните инспекции се извършват
най-малко на всеки 6 години.
Чл. 36н. (1) Подаването на сигнали, свързани с установен риск за безопасността по
отношение на пътната инфраструктура, както
и получаването на информация за постъпили
такива, се осъществява посредством единна
електронна платформа.
(2) Достъпът до платформата е свободен.
(3) Условията и редът за разработване и управление на електронната платформа по ал. 1
се определят с акт на Министерския съвет.“
§ 19. В чл. 37 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Когато с вл язъл в сила подробен
устройствен план се засягат горски територии – частна собственост, след отчуждаването
им за държавна нужда за изграждане на републиканска пътна мрежа добивът и разпореждането с дървесината на тези територии
се осъществяват по реда на Закона за горите.
(5) Всички такси за промяна на предназначението на засегнатите имоти по ал. 4 са за
сметка на инвеститора на обекта, за изграждането на който е възникнала държавната
нужда.“
§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обезщетенията за отчуж дените за
нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните
територии по чл. 37, ал. 1 се изплащат от
Агенция „Пътна инфраструктура“.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Имоти – публична общинска собственост, могат да бъдат предоставяни безвъзмездно по реда на чл. 43б от Закона за държавната
собственост за изграждане на републикански
пътища, въз основа на влязъл в сила подробен
устройствен план.“
§ 21. Създават се чл. 55б и 55в:
„Чл. 55б. (1) Наказва се с глоба в размер
500 лв. лице, което извършва одит по пътна
безопасност, без да е вписано в регистъра по
чл. 36з1, ал. 1.
(2) Одитор по пътна безопасност, вписан в
регистъра по чл. 36з1, ал. 1, който не изпълни
задължение по този закон или по наредбата
по чл. 36б, ал. 9, се наказва с глоба в размер
от 500 до 1000 лв.
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(3) При повторно нарушение по ал. 1 или
2 глобата е в размер от 2000 до 4000 лв.
Чл. 55в. (1) Длъжностно лице, което не
изпълни задължението си по чл. 36б, ал. 7 за
извършване на процедурите по чл. 36б, ал. 1
т. 2 – 5, се наказва с глоба в размер 500 лв.,
ако деянието не съставлява престъпление.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 1000 лв.“
§ 22. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 1а:
„1а. дл ъж ност ни те лица на Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – при неизпълнение на задължения
на одиторите по пътна безопасност по този
закон и наредбата по чл. 36б, ал. 9;“.
2. В ал. 3 се създава т. 1а:
„1а. за неизпълнение на задължения на
одиторите по пътна безопасност по този закон
и наредбата по чл. 36б, ал. 9 – от председателя на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ или оправомощени
от него длъжностни лица;“.
§ 23. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 20 се изменя така:
„20. „Трансевропейска пътна мрежа“ са
пътните мрежи, определени в Регламент (ЕС)
№ 1315/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките
на Съюза за развитието на трансевропейската
транспортна мрежа и за отмяна на Решение
№ 661/2010/ЕС.“;
б) точки 22, 23 и 24 се отменят;
в) точка 25 се изменя така:
„25. „Начална експлоатация“ е необходимият технологичен срок до 6 месеца след
въвеждането на пътя в експлоатация за оценка
на проектните характеристики при експлоатационни условия.“;
г) в т. 26 думата „голям“ се заменя с „определен“;
д) точка 27 се изменя така:
„27. „Класифициране на ниво на безопасност“ е оценяване на участъци от съществуващата пътна мрежа в категории в зависимост
от обективно определената безопасност на
проектните характеристики на пътя – вградената безопасност.“;
е) точка 28 се отменя;
ж) точка 29 се изменя така:
„29. „Пътна безопасност“ е съвкупност от
проектни и експлоатационни характеристики
на пътната инфраструктура, които осигуряват
безопасност на всички участници в движението.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда разпоредби на
Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския
парламен т и на С ъве та о т 23 ок т ом ври
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2019 г. за изменение на Директива 2008/96/
ЕО относно управлението на безопасността
на пътните инфраструктури (ОВ, L 305/1 от
26 ноември 2019 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Изискванията по чл. 36д, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 не се отнасят за одиторите по пътна
безопасност, на които към влизането в сила
на този закон са издадени сертификати за
професионална квалификация.
(2) Одиторите по пътна безопасност, на
които към влизането в сила на този закон
са издадени сертификати за професионална
квалификация, се вписват в регистъра по
чл. 36з1, ал. 1 по ред и в срок, определени в
наредбата по чл. 36б, ал. 9.
(3) Одиторите по пътна безопасност, на
които към влизането в сила на този закон
са издадени сертификати за професионална
квалификация, могат да изпълняват дейността си по досегашния ред до създаването на
регистъра по чл. 36з1, ал. 1.
§ 25. Първото определяне на обхвата по
чл. 36б, ал. 6 относно списъка на пътищата,
включени и изключени от обхвата на процедурите по чл. 36б, ал. 1, се докладва на
Европейската комисия до 17 декември 2021 г.
§ 26. Осигуряването на достъп до единната
електронна платформа по чл. 36н, ал. 1 се
осъществява в двегодишен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 27. Първата цялостна оценка на без
опасността на пътната мрежа се извършва до
31 декември 2024 г. и въз основа на резултатите от нея Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ предоставя на
Европейската комисия доклад за класифицирането на безопасността на пътната мрежа
до 31 октомври 2025 г.
§ 28. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
приема наредбата по чл. 36б, ал. 9.
§ 29. Наредбата по чл. 36д, ал. 3 се прилага
до влизането в сила на наредбата по чл. 36б,
ал. 9, доколкото не противоречи на този закон.
§ 30. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101
от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г.,
бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г.,
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бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104
и 109 от 2020 г. и бр. 18 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Условията и редът за създаване на
временна организация за безопасност на движението по пътищата се определят с наредба
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството и министъра на вътрешните работи.“
2. В чл. 14:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията и редът за установяване и
обезопасяване на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия се определят с наредбата по чл. 36б, ал. 9 от Закона
за пътищата.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) За осигуряване на безопасността на
участниците в движението се използват ограничителни системи за пътища при условия и
по ред, определени с наредба на министъра на
регионалното развитие и благоустройството, в
която се определят и изискванията към тях.“
3. В глава пета се създават чл. 164а – 164г:
„Чл. 164а. (1) Министерският съвет определя
държавната политика по безопасност на движението по пътищата в Република България.
(2) Държавната политика по безопасност
на движението по пътищата се интегрира в
следните политики – сигурност и вътрешен
ред, транспорт, регионално развитие и стро
ителство, промишленост, здравеопазване, туризъм, заетост, образование и наука, електронно управление, селско и горско стопанство.
(3) Министерският съвет приема Национална стратегия за безопасност на движението по
пътищата в Република България и планове за
действие за нейното изпълнение по предложение на председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
(4) Националната стратегия по ал. 3 определя визията, целите, тематичните направления
с областите на въздействие и конкретните
мерки за подобряване на безопасността на
движението по пътищата за период 10 години.
(5) В изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата
в Република България Министерският съвет
приема тригодишни планове за действие,
съдържащи мерки за постигане на целите на
стратегията, лицата, отговорни за изпълнението им, индикаторите за въздействие и за
резултат, както и сроковете за изпълнение на
мерките. Мерките по плановете за действие
трябва да са финансово осигурени, когато е
приложимо.
(6) Въз основа на тригодишните планове
за действие Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ изготвя годишни
оперативни планове за действие със съдържанието по ал. 5. Отговорните лица по изпълне-
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нието на мерките предоставят необходимата
информация за тях съгласно Националната
стратегия за безопасност на движението по
пътищата в Република България и методически
указания на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“.
(7) Министерският съвет приема ежегодно
доклад за изпълнението на Националната
стратегия за безопасност на движението по
пътищата в Република България и на плана за
действие за предходната година. Докладът се
изготвя от председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
въз основа на информацията, предоставена от
отговорните за изпълнението на мерките лица.
(8) В изпълнение на Националната стратегия по ал. 3 министърът на вътрешните
работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министърът на образованието
и науката и министърът на здравеопазването
приемат секторни стратегии за безопасност
на движението по пътищата, съгласувани с
председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Чл. 164б. (1) Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет със седалище в гр. София.
(2) Дейността, структурата, организацията
на работа и числеността на служителите на
агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 164в. (1) При изпълнение на функциите си председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“:
1. разработва или участва в разработването
на проекти на нормативни актове, свързани
с безопасността на движението по пътищата;
2. извършва периодично наблюдение върху
съответствието на националната правна рамка
в сферата на безопасността на движението
по пътищата с източниците на право на Европейския съюз и анализира правилното им
транспониране;
3. разработва и предлага на Министерския
съвет проект на Национална стратегия за
безопасност на движението по пътищата в
Република България и планове за действие
към нея, като изисква от отговорните институции необходимата информация;
4. осъществява координация, наблюдение,
анализ и оценка при изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия
за безопасност на движението по пътищата в
Република България и плановете за действие
към нея;
5. разработва и утвърждава самостоятелно
или съвместно с компетентните по безопасността на движението по пътищата органи
насоки, критерии и методически указания;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

6. разработва и утвърждава правила за
дейността и състава на областните комисии
по безопасност на движението по пътищата;
7. предлага пред Българския институт по
стандартизация разработване и приемане
на стандарти, свързани с осъществяване на
политиката за безопасност на движението
по пътищата, и участва в изработването и
актуализирането на проекти на стандарти в
рамките на своите правомощия;
8. одобрява годишни план-програми и
приема годишни доклади за изпълнение на
политиката по безопасност на движението
по пътищата, разработени на областно ниво;
9. дава за дъл ж ителни предписани я за
привеждане на програмите и докладите по
т. 8 в съответствие с нормативните актове,
стратегическите документи и плановете към
тях, както и за съответствие с методическите
указания за изготвянето им;
10. изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на безопасността на
движението по пътищата и за изпълнението
на Националната стратегия за безопасност
на движението по пътищата в Република
България;
11. дава препоръки на отговорните институции относно прилагане на мерки за повишаване
на безопасността на движението по пътищата
при изпълнението на нормативно определените
им задължения, както и такива, произтичащи
от стратегически документи и планове към
тях, стандарти, правила, наръчници, критерии,
насоки и методически указания;
12. председателства Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на
безопасността на движението по пътищата и
организира дейността є;
13. осъществява сътрудничество с Европейс
ката комисия и международни организации
по въпроси, свързани с безопасността на
движението по пътищата;
14. изиск ва информаци я и предоставя
становища по разработените програми за
обучение за безопасност на движението по
пътищата, включително използваните учебници и помагала;
15. осъществява сътрудничество с компетентните органи на други държави с функции
в областта на безопасността на движението
по пътищата;
16. осъществява сътрудничество с академичните среди, гражданското общество и
икономически субекти по въпросите, свързани
с безопасността на движението по пътищата;
17. извършва проверки върху дейността и
задължения по чл. 3, ал. 1 на лицата, стопанисващи пътищата, и върху дейността по чл. 167б,
ал. 1 – 3 и чл. 167в, ал. 1 и 3 на областните и
общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, и издава препоръки и
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задължителни предписания за отстраняване
на констатирано неизпълнение;
18. оценява изпълнението на задължения,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз, в областта на
безопасността на движението по пътищата;
19. организира, координира и подпомага
изпълнението на проекти в областта на безопасността на движението по пътищата;
20. организира и провежда инициативи,
вк лючително медийни и информационни
кампании, в областта на безопасността на
движението по пътищата.
(2) За осъществяване на функциите си по
ал. 1 председателят на агенцията взаимодейства със и получава информация от:
1. Министерството на вътрешните работи
относно:
а) пътнотранспортни произшествия и нарушения на правилата за движение, довели
до тях;
б) обобщени данни за контролната дейност
по закона;
в) дадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания за подобряване на
безопасността на движението по пътищата,
както и за тяхното изпълнение;
г) обобщени данни за регист рираните
моторни превозни средства и техните собственици;
д) националните регистри за водачите и
техните нарушения и наказания;
е) текущи и бъдещи дейности, финансирани от Фонда за безопасност на движението
по § 1, ал. 4 от допълнителните разпоредби
и със средствата по чл. 560, ал. 1 от Кодекса
за застраховането;
2. собственика или управляващия пътя
относно:
а) състоянието и качеството на пътищата,
пътната сигнализация и тяхното гаранционно
поддържане, сервитутните зони;
б) дейности по изграждане, реконструкция
и ремонт на пътищата;
в) изпълнение на мерки и предписания от
компетентните органи, свързани с подобряването на безопасността на пътищата;
г) оперативни и средносрочни програми за
обезопасяване на участъци с концентрация на
пътнотранспортни произшествия и изпълнението на мерките, предвидени в тях;
д) планирани и извършени инспекции,
проверки, експертизи, одити и оценки на
въздействието, свързани с безопасността на
пътищата, и резултатите от тях;
e) данни от технически средства за контрол на трафика, организация на движението,
пътни такси;
3. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ относно:
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а) проведени изпити за придобиване на
правоспособност за управление на моторни
превозни средства;
б) извършени периодични прегледи на
техническа изправност на пътни превозни
средства;
в) проведени психологически изследвания;
4. Министерството на здравеопазването
относно:
а) данни за броя на регистрираните случаи
и за обслужените от екипи от Центровете за
спешна медицинска помощ пострадали при
настъпили пътнотранспортни произшествия;
б) данни за времето за оказване на спешна
медицинска помощ на пострадалите в пътнотранспортни произшествия, измерено от
момента на подаване на сигнала в Регионалната координационна централа на Центъра
за спешна медицинска помощ до момента на
пристигане на екипа на спешната медицинска
помощ на мястото на произшествието;
в) данни за поставените първоначални
и за поставените окончателни диагнози на
пострадали в пътнотранспортни произшествия съгласно Mеждународната статистическа
класификация на болестите и проблемите,
свързани със здравето;
5. Гаранционния фонд по чл. 518, ал. 1 от
Кодекса за застраховането относно:
а) регистрираните действащи полици по
задължителни застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“
на пътниците в обществения транспорт;
б) настъпилите пътнотранспортни произшествия, документирани с двустранни констативни протоколи;
в) броя изпратени уведомления от Информационния център към Гаранционния
фонд на собствениците на моторни превозни
средства, за които не е сключен договор за
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или сключеният
застрахователен договор е бил прекратен и
не е подновен.
(3) В изпълнение на функциите си председателят на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ може да изисква
допълнителна информация, включително от
други органи.
(4) При наличие на техническа възможност
информацията по ал. 2 се предоставя чрез
достъп до автоматизирани информационни
системи и регистри, поддържани от органите
по ал. 2.
Чл. 164г. (1) Длъжностни лица, определени
от председателя на Държавна агенция „Без
опасност на движението по пътищата“, със съдействието на администрацията, управляваща
пътя, могат да извършват проверки на пътната
инфраструктура с оглед на безопасността на
движението по пътищата.
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(2) Действията и резултатите от извършените проверки се обобщават в доклад, който
съдържа направените констатации, изводи,
оценки и препоръки и се утвърждава от председателя на агенцията.
(3) Докладът по ал. 2 се публикува на
интернет страницата на агенцията и се изпраща на отговорните за изпълнението на
препоръките лица.
(4) Председателят на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице проследява
изпълнението на препоръките в доклада по
ал. 2.
(5) Отговорните лица предприемат мерки
за изпълнение на препоръките и уведомяват за
това председателя на агенцията в определен в
доклада срок, който трябва да бъде съобразен
с характера на препоръките.
(6) При неизпълнение на препоръките
председателят на агенцията изпраща доклад
с предложения на Министерския съвет или
на съответния общински съвет.
(7) Условията, редът и начинът за извършване на проверките по ал. 1 и изискванията
към длъжностните лица, които ги извършват,
се определят с акт на Министерския съвет.“
4. Създават се чл. 167б и 167в:
„Чл. 167б. (1) Областният управител организира, координира, ръководи и контролира
изпълнението на политиката по безопасност
на движение по пътищата на областно ниво.
(2) Към областните управители се създават
областни комисии по безопасност на движението по пътищата.
(3) Областните комисии планират, координират и докладват изпълнението на мерки за
подобряване на безопасността на движението
по пътищата в областта, като изготвят годишни
план-програми и доклади, съобразени с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България,
плановете за действие за нейното изпълнение
и методическите указания на председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
(4) Областната комисия се ръководи от
областния управител или оправомощено от
него длъжностно лице.
(5) Областни ят у правител със заповед
определя поименния състав на комисията.
(6) Областните комисии по безопасност на
движението по пътищата извършват своята
дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“.
Чл. 167в. (1) Кметовете на общини:
1. организират, координират, ръководят и
контролират изпълнението на политиката по
безопасност на движението по пътищата на
общинско ниво;
2. планират и докладват изпълнението на
мерки за подобряване на безопасността на
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движението по пътищата в общината, като
изготвят годишни общински програми и док
лади съгласно Националната стратегия за
безопасност на движението по пътищата в
Република България, плановете за действие
за нейното изпълнение и методическите указания на председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“;
3. отговарят за финансовото обезпечаване
на мерките в общинските програми.
(2) Към кметовете на общини с население
над 30 000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата, а в тези под 30 000 души – с решение
на съответния общински съвет, включително
по мотивирано предложение на председателя
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
(3) Общинските комисии по безопасност
на движението по пътищата координират
изпълнението на мерки за подобряване на
безопасността на движението по пътищата
в общината.
(4) Общинските комисии по безопасност
на движението по пътищата извършват своята
дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“.“
5. В чл. 187а се създава ал. 6:
„(6) В случаите, при които нарушението е
установено и заснето по реда на чл. 167а, ал. 3,
определени от председателя на управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
длъжностни лица, имат право на безвъзмезден
достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, поддържана
от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, за изпълнение на възложените им правомощия.“
6. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията по ал. 1:
1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността
на движението по пътищата;
2. дава становища по проекти на закони
и подзаконови нормативни актове, имащи
отношение към безопасността на движението
по пътищата;
3. прави предложени я за планиране в
държавния бюджет на необходимите разходи, свързани с осигуряване безопасността на
движението по пътищата;
4. дава становища относно мерките и дейностите, предприемани от държавните органи
и организации;
5. дава становища и предложения за мерки
за изпълнението на международни програми
по безопасност на движението по пътищата.“;
б) § 1а се отменя;
в) в § 6:
аа) точка 52 се изменя така:
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„52. „Автомагистрала“ е път, който отговаря
на изискванията на чл. 3, ал. 7 от Закона за
пътищата.“;
бб) създават се т. 74 и 75:
„74. „Безопасност на движението по пътищата“ е състояние на системата човек – превозно
средство – път – среда, при което може да бъде
предотвратено възникването на пътнотранспортни произшествия и да бъдат ограничени
последиците от вече настъпили пътни инциденти. За постигането му се въздейства чрез
всестранен, превантивен и последователен
подход за създаване на условия за защита на
живота и здравето на човека, като се прилага
съвкупност от мерки, насочени като минимум
към: развитие на щадяща пътна инфраструкту ра; формиране на отговорно поведение
на участниците в движението; техническа
изправност и безопасност на превозните средства; осъществяване на ефективен контрол
и превенция на нарушенията; адекватни и
своевременни последващи действия от страна
на съставните части на единната спасителна
система.
75. „Уязвими участници в движението“
са немоторизираните участници в движени
ето, пешеходци и лица, работещи на пътя, и
по-специално деца, възрастни хора и хора с
увреждания, както и водачите на двуколесни
пътни превозни средства.“
7. В преходните и заключителните разпоредби в § 11 се създава ал. 4:
„(4) Информация за планираните и изпълнени мерки по ал. 3 се предоставя ежегодно
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в срок до 1 март.“
§ 31. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г.,
бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от
2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и
103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и
100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9
и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г. и
бр. 60, 71 и 108 от 2020 г.) в чл. 90а се правят
следните изменения:
1. В ал. 4 след думите „заместник-министър
на вътрешните работи“ се поставя запетая, а
думите „и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят
със „заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството и председателят на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“.
2. В ал. 5 след думите „Комисията за защита на личните данни“ се поставя запетая,
а думите „и на Националното сдружение на
общините на Република България“ се заменят
с „Националното сдружение на общините на

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Република България и на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
§ 32. В Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДВ, бр. 105 от 2020 г.) § 70 от преходните и
заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 70. Разпоредбата на чл. 26а, ал. 1 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците се прилага
до 5 април 2021 г. включително.“
§ 33. В Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55,
60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на
Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от
2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107 и 109 от 2020 г.
и бр. 11, 14 и 17 от 2021 г.) в чл. 26а се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни
средства в размер до 15 на сто от оборота
им без ДДС през 2019 г., но не повече от
дължимата сума по туристическите пакети за
неосъществени пътувания, които се използват
единствено за възстановяване на дължимите
суми на клиенти за неосъществени пътувания
в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември
2020 г. поради възникналата епидемия от
COVID-19.
(4) Средствата по ал. 3 се предоставят при
условия, критерии и ред в размер на проценти
от оборота, определени от Министерския съвет
по предложение на министъра на туризма в
рамките на неусвоените средства по схемата
за държавна помощ по ал. 1. Средствата по
ал. 3 се получават независимо от получаването на средства по ал. 1 и при спазване на
правилата за държавни помощи.
(5) Средствата по ал. 3 се изплащат след
получаването на положително решение от
Европейската комисия за съвместимостта
на помощта с вътрешния пазар въз основа
на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора
за функционирането на Европейския съюз.“
§ 34. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 18 – относно чл. 36м, ал. 3,
който влиза в сила една година след обнародването на закона в „Държавен вестник“, и на
§ 33, който влиза в сила от 6 април 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 5 март 2021 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1412
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на културата
меж д у Министерството на култ у рата на
Република България и Министерството на
културата и туризма на Китайската народна
република за периода 2021 – 2024 г.
(Одобрена с Решение № 92 от 4 февруари
2021 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 9 февруари 2021 г.)
Министерството на културата на Република
България и Министерството на културата и
туризма на Китайската народна република,
наричани по-долу „Двете Страни“,
водени от желанието си да развиват и
задълбочават сътрудничеството в областта
на културата
и в изпълнение на Спогодбата за културно
сътрудничество между правителството на Народна република България и правителството
на Китайската народна република, подписана
на 6 май 1987 г.,
се договориха за следното:
Член 1
Двете Страни се задължават да създават
благоприятни условия за сътрудничество в
областта на културата и изкуствата.
Член 2
Двете Страни насърчават сътрудничеството
в областта на сценичните изкуства и обмена
на гастроли между артисти в съответни области, като напр.:
а) размяна на информация и взаимни покани за участие в международни музикални
и танцови прояви, организирани на техните
територии;
б) участие във фестивали на музиката, танца
и театъра, провеждащи се на територията на
двете държави.
Българската страна предлага на китайската
страна участие в следните фестивали:
а) „Мартенски музикални дни“ – Русе;
б) Музика лен фест ива л в рамк и те на
Меж д у народ н и я фес т и ва л на изк ус т вата
„Варненско лято“;
в) Международен фолклорен фестивал – Варна;
г) Международен фолклорен фестивал – Велико Търново;
д) Международен балетен конкурс – Варна;
е) Международен конкурс „Панчо Владигеров“ – Шумен;
ж) Международен конкурс „Млади виртуози“ – София;
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з) One Dance Week – Пловдив;
и) Ей ту джаз фестивал – София.
Китайската Страна предлага на българската Страна участие в следните фестивали:
а) Фестивал на изкуствата Среща в Пекин;
б) Международен фестивал на изкуствата – Шанхай;
в) Международен музикален фестивал – Пекин;
г) Международен фестивал на нематериалното културно наследство – Чънду;
д) Международен фестивал на изкуствата
Пътят на коприната;
е) Международен фестивал на изкуствата
Морският път на коприната;
ж) Международен музикален фестивал Един
пояс, един път – Шънджън;
з) Международен фестивал на Пекинския
народен театър на изкуствата;
и) Международен вокален конкурс – Нинбо.
Член 3
1. Двете Страни подкрепят сътрудничеството в областта на изобразителното изкуство,
както и прякото сътрудничество между музеите, художествените галерии и институциите, занимаващи се с проучване, защита и
реставрация на движими културни ценности.
2. За периода на действието на Програмата
на реципрочна основа Страните подкрепят
размяната на 1 – 2 художествени изложби
(съвременно изкуство) и изложби занаяти с
по двама комисари за срок от пет дни, като
организационните и финансовите условия се
уговарят в специален договор.
Българската страна предлага на китайската
страна участие във:
а) Международно биенале на хумора и
сатирата в изкуствата;
б) Меж дународно биенале на графиката – Варна;
в) Международен пленер – акварел – Търговище;
г) Международен пленер – живопис – Балчик;
д) Международен пленер – хартия – Добрич.
Китайската страна предлага на българската
страна участие във:
а) Меж д у народно к улт у рно изложение
Пътят на коприната (Дънхуан);
б) Изложение за култура и туризъм Морският път на коприната (Китай Нинбо);
в) Международно биенале на изкуствата – Пекин;
г) Шанхайско биенале;
д) Гуанджоуско триенале.
Член 4
Двете Страни способстват за развитието на
сътрудничеството в областта на културното
наследство, като за целта:
1. Насърчават осъществяването на съвместни проекти за сътрудничество за защита,
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реставрация, представяне и управление на
културното наследство.
2. Обменят информация за улесняване
връщането на откраднати и/или незаконно
изнесени културни ценности от Двете Страни
в рамките на своите законодателства и съответните международни споразумения, които
са в сила за страните.
3. Осъществяват сътрудничество в областта
на опазване на културното наследство чрез обмен на специалисти, информация и експертиза
в рамките на своите законодателства и международни документи, които са в сила за тях.
4. За периода на действието на Програмата
на реципрочна основа Двете Страни си разменят по една делегация от специалисти в
областта на културното наследство, състояща
се от пет човека за срок от пет дни.
Член 5
Двете Страни засилват още повече обмена
и сътрудничеството в областта на книгата,
насърчават сътрудничеството между издателските индустрии на двете страни, като осигуряват висока защита на авторското право
и организират обмен на посещения.
Двете Страни обменят информация в областта на библиотечното дело, съхраняването
и реставрацията на писмени паметници.
Двете Страни поощряват сътрудничеството
и обмена в областта на издателската дейност,
като си разменят по една делегация, състояща
се от шест човека за период от шест дни.
Двете Страни насърчават издателствата на
своята страна да участват в международни
панаири на книги, организирани в другата
страна.
Член 6
Двете Страни насърчават сътрудничеството
между писателските съюзи на своите страни, като ги поощряват да създадат директни
контакти.
За периода на действието на Програмата
на реципрочна основа Двете Страни подкрепят осъществяването на взаимни посещения
на писатели.
Двете Страни насърчават сътрудничеството
между писателските съюзи на страните си,
като поощряват обмена на литературни дейности, като напр. взаимни визити на писатели
на реципрочна основа.
Член 7
Двете Страни поощряват установяването
на контакти между професионалните сдружения на фотографите и съдействат за обмена
на фотодокументални изложби и изложби на
художествената фотография.
Член 8
Двете Страни насърчават обмена на филми
и специалисти в областта на киното, поощряват
участието в международни кинофестивали,
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провеждащи се на тяхна територия, подкрепят
копродукциите на продуцентски агенции и
насърчават общото развитие на киното.
Член 9
Двете Страни подкрепят сътрудничеството в областта на фолклорното изкуство
и си изпращат покани на професионални и
самодейни ансамбли за участие в международни фестивали и конкурси, провеждащи се
в Двете Страни.
Член 10
Двете Страни оказват съдействие и насърчават развитието на отношенията в областта
на театралното и цирковото изкуство.
Член 11
Двете Страни подкрепят организирането и
провеждането на Дни на културата на Република България в Китайската народна република
и на Дни на културата на Китайската народна
република в Република България. За тази цел
Двете Страни изпращат в другата страна поне
една сценична група с не повече от 20 души.
Условията и сроковете за провеждане на
Дните на културата се уговарят допълнително
по дипломатически път.
Член 12
За периода на действието на Програмата на
реципрочна основа Двете Страни си разменят
по една делегация от съответното Министерство на културата, водена от министър или
заместник-министър, състояща се от максимум
пет човека за срок от пет дни.
Член 13
Д ве т е С т ра н и въ зп риемат К и та йск и я
културен център в София като важен мост и
свързващо звено между културите на България
и Китай и подкрепят дейностите му.
Член 14
Двете Страни поддържат и участват активно в събитията в рамките на културното
сътрудничество между Китай и страните от
Централна и Източна Европа.
Член 15
Двете Страни подкрепят също и други форми
на пряко сътрудничество между сходни културни институции, които не са включени в тази
Програма и не противоречат на нейните цели.
Общи разпоредби и финансови условия
Член 16
При осъществяване на размяна на лица
изпращащата Страна предлага на приемащата
Страна най-малко два месеца предварително
необходимите биографични данни за кандидатите и работната програма за пребиваването,
а приемащата Страна дава своя отговор не
по-късно от петнадесет дни преди предвидената дата на посещението.
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Член 17
1. В съответствие с тази Програма Страните
осъществяват персонален обмен при следните
финансови условия:
а) изпращащата Страна заплаща пътните
разходи на лицата до столицата на другата
Страна и обратно, а също така и медицинската
им застраховка;
б) приемащата Страна осигурява разходите по вътрешния транспорт в съответствие
с работната програма, разходите за храна,
хотел и преводач съобразно разпоредбите на
нейното вътрешно законодателство.
2. При осъществяване на персонален обмен
в изпълнение на настоящата Програма приемащата Страна при необходимост осигурява
неотложна медицинска помощ въз основа
на медицинската застраховка, направена за
сметка на изпращащата Страна.
Член 18
При участие на Страните във фестивали,
провеждани на територията на Република
България и Китайската народна република,
финансовото обезпечаване на чуждестранните
участници (храна, хотел, вътрешен транспорт)
се осигурява съгласно регламента на съответния фестивал.
Член 19
При разм яна на отделни изпълнители
или състави от изпълнителските изкуства
и з п р а щ а щ ат а С т р а н а з а п л а щ а п ът н и т е
разходи на лицата до столицата на другата
Страна и обратно, също и медицинската им
застраховка.
Приемащата Страна заплаща разходите
по вътрешния транспорт, храна, хотел, преводач, разходите за наемане на зала, отпечатване на афиши и покани, както и всички
останали разходи, свързани с рекламата на
проявата, ако няма други договорености по
тези въпроси.
Организаторите на представленията в Двете
Страни може да се договорят за конкретни
въпроси чрез отделно споразумение.
Член 20
Разходите за организиране на изложби ще
бъдат поемани, както следва:
1. За сметка на изпращащата Страна са:
а) разходите за транспортиране на експонатите до и от съответното място в страната-домакин;
б) застраховката на изложбата;
в) пътните разноски на комисарите на
изложбата до столицата на другата Страна и
обратно, също и медицинската им застраховка.
2. За сметка на приемащата Страна са:
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а) разходите за вътрешен транспорт, митнически такси, наемане на зала, издаване на
рекламни материали;
б) разходите по престоя (храна, хотел, вътрешен транспорт) на комисарите на изложбата;
в) разходите по застраховка и охрана на
експонатите на своя територия, а в случай
на повреда или загуба приемащата Страна
предоставя необходимите документи за застрахователния иск, като се задължава да не
извършва реставрационни работи, освен превантивни мерки от първа необходимост, след
изричното съгласие на изпращащата Страна.
Организаторите на изложбите в Двете
Страни може да се договорят за конкретните
въпроси чрез отделно споразумение.
Изложби, представл яващи национа лна
ценност, се организират в съответствие със
специален договор за изложби.
Член 21
Настоящата Програма не изключва възможността Двете Страни да организират други
културни мероприятия след допълнително
договаряне, като конкретните въпроси се
обсъждат по дипломатически път.
Член 22
Настоящата Програма влиза в сила от
датата на нейното подписване и е валидна
до 31 декември 2024 г.
Тази програма е подписана на 9 февруари
2021 г. в град Пекин в два оригинални екземпляра, всеки един от които на български,
китайски и английски език, като и трите текста
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването меродавен е английският език.
За Министерството
За Министерството
на културата на
на културата и туризма
Република България:
на Китайската народна
Григор Порожанов,
република:
посланик на Република
Джан Сю,
България в Пекин
заместник-министър на
културата и туризма
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ
РАБОТЕН ПЛАН 2021 – 2022 Г.

за изпълнение на Плана за действие по
прогр амата за страната 2018 – 2022 г. между
правителството на Република България и
Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)
(Одобрен с Решение № 165 от 25 февруари
2021 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 2 март 2021 г.)
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МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-273
от 10 март 2021 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вът
решните работи
Г л а в а

п ъ р в а

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

Професионално направление/
специалност

Образователноквалификационна
степен

Форма на
обучение

Срок
на обучение
в години

Статут

редовна

4

курсант

9.1. Национална сигурност
1.

Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред

бакалавър

задочна

5

студент

2. Гранична полиция

бакалавър

редовна

4

курсант

3. Защита на националната сигурност

магистър

задочна

1,5

студент

Стратегическо ръководство и управле4.
ние на сигурността и обществения ред

магистър

задочна

1,5

студент

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност

магистър

задочна

1,5

студент

бакалавър

задочна

4

студент

магистър

задочна

1,5

студент

редовна

4

курсант

задочна

5

студент

задочна

1,5

студент

задочна

2,5

студент

5.

3.7. Администрация и управление
6. Публична администрация
5.7. Арх и т ек т у ра, ст рои т елст во и
геодезия
бакалавър
7.

Пожарна и аварийна безопасност
магистър

(2) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2:
Таблица № 2
№
1.

Докторски програми
Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

2. Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации
3.

Организация и управление извън сферата на материалното производство
(национална сигурност)

Форма на обучение
задочна
задочна
задочна

4. Наказателно право

задочна

5.

задочна

Наказателен процес

6. Криминалистика

задочна

7.

задочна

Криминология

8. Административно право и административен процес

задочна

9.

задочна

Психология на дейността
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Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на
курсанти, студенти и докторанти в АМВР по
специалности, степени и форми на обучение се
определя ежегодно със заповед на министъра
на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определ ят
квоти за:
1. нуждите на:
а) Министерството на вътрешните работи
(МВР), включително за деца на загинали
служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на
правосъдието и други ведомства въз основа
на сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР);
в) Министерството на отбраната (МО);
2. обучение на студенти срещу заплащане
по Закона за висшето образование (ЗВО).
(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет за
приемане на студенти и докторанти съгласно
чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 от ЗВО и на решение на
Академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.
Ч л. 4. (1) Приема не т о на к у рса н т и в
АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“
в редовна форма на обучение се извършва
чрез класиране с балообразуващи оценки от
дипломата за средно образование, от проверката на физическата годност, от тест за
интелигентност и след успешно преминаване
на целия специализиран подбор.
(2) Приемането на студенти в АМВР за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна
форма на обучение, субсидирани от държавата,
се извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от дипломата за средно образование.
(3) Приемането за обучение в АМВР за
придобиване на ОКС „магистър“, задочна
форма на обучение, се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен на висшето образование и след полагане на конкурсен изпит – тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено на
хартиен или електронен носител.
(5) В случаите на действие на извънредни
мерки, ограничаващи присъственото обучение, се допуска дистанционно провеждане
на тестовете.
(6) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на Академията на МВР.
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(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собственото, бащиното и
фамилното име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
д) определяне на квестори на конкурсните
изпити;
е) подготовка и проверка на тестовете;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед в срок до последния работен ден на
месец март на текущата календарна година,
както следва:
1. по т. 1 и т. 2, букви „б” и „г“ до „ж“ – на
ректора на АМВР;
2. по т. 2, букви „а“ и „в“ – от директорите
на Медицинския институт на МВР и Института
по психология на МВР.
(3) При вземане на решения комисиите
работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 17.
Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии;
5. разглежда заявления на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запоз
наване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
8. организира съхраняването на изпитните
работи, протоколи и друга документация в
отдел „Учебна и информационна дейност“
на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
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Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и комисията за записване на курсанти и студенти.
Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за конкурсните изпити:
1. изготвя проект на заповед на ректора
за определяне на квестори по зали за всеки
изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при
провеждане на изпитите, като ги отразяват
в протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по специалностите от съответното професионално
направление;
2. разработва варианти на тестове за всяко
професионално направление;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
5. проверява и оценява тестовете;
6. нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите на председателя
на главната комисия за обработване на резултатите и изготвяне на класиране;
8. при електронен тест два часа преди
нача ло т о на изп и та п реда ва вариа н т и т е
на тестовете на длъжностно лице от отдел
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„Учебна и информационна дейност“, определено от председателя на главната комисия,
за зареждане на системата в присъствието на
представител на комисията.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията за приемане, проверка и обработка
на документи и класиране на кандидати за
курсанти и студенти за броя на записалите се
в определените срокове с оглед последващи
класирания.
Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в
АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
включващ изпит по специалността и по анг
лийски език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя
информация за приема, като публикува графиците за провеждане на специализирания подбор и резултатите от него, изпитните тестове,
класиранията и записванията на електронната
си страница в интернет (https://www.mvr.bg/
academy) и по друг подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
Чл. 14. (1) Кандидатите подават документи
в срокове, определени със заповед на ректора
на АМВР, като дипломите на завършилите
средно образование през годината на кандидатстване следва да се представят в АМВР
в срок, определен от главната комисия по
приема.
(2) След определените срокове документи
не се приемат.
(3) Служителите от съответните структури,
в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок от три работни дни
след изтичането на сроковете по ал. 1 да ги
изпратят в АМВР.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
Г л а в а

в т о р а

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

т р е т а

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
Класиране и записване за придобиване на
ОКС „бакалавър“
Чл. 27. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Гранична полиция“ се
образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножат по коефициент 0,04.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножат по коефициент 0,04;
5. оценката по математика от дипломата.
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(3) При кандидати за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“ и „Гранична
полиция“, на които в дипломите за средно
образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се
образува като сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;
4. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
(4) При кандидати за курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“,
на които в дипломите за средно образование
няма оценки от успешно положени държавни
зрелостни изпити, балът се образува като
сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;
5. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Публична администрация“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по история от дипломата;
4. средния успех от държавните зрелостни
изпити.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
студенти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. средния успех от държавните зрелостни
изпити.
Чл. 29. (1) Класирането на кандидатите
за курсанти се извършва по специалности в
низходящ ред на състезателния бал, поотделно
за мъже и жени.
(2) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(3) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
(4) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си
в рамките на регионалната дирекция „Гра-
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нична полиция“ (РДГП), за която са подали
документи.
Чл. 30. Резултатите от първото и второто
класиране се публикуват в срокове, определени
със заповед на ректора на АМВР.
Чл. 31. Записването след първо и второ
класиране се извършва по утвърден от ректора
на АМВР график.
Чл. 32. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет
години съгласно чл. 172 от ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
(3) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
или трудовите си правоотношени я с министерството и представят при записването
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 33. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 32, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 32, ал. 2 и 3.
Чл. 34. Учебната година за новоприетите
курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение започва с въвеждаща подготовка.
Чл. 35. При записване кандидатите за
задочно обучение, субсидирано от държавата, представят документ за платена такса
за обучение за първия семестър на новата
учебна година.
Раздел II
Провеждане на конкурсни изпити, класиране
и записване за задочно обучение за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 36. (1) Кандидатите за студенти за
придобиване на ОКС „магистър“ полагат
конкурсен изпит – тест за съответното професионално направление.
(2) Тестовете се провеждат по график,
утвърден от ректора на АМВР.
Чл. 37. (1) Тестовете се провеж дат по
програми, съдържащи теми, определени от
съответната комисия.
(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy).
(3) В съответствие с темите по ал. 1 се
разработват варианти на тестове с множес
тво отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на
определеното място с документ за самоличност
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за съответния конкурсен изпит 30 минути
по-рано от началния час.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
Чл. 38. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности
в присъствието на кандидатите чрез жребий
се изтегля вариант на тест по съответната
програма.
(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на главната комисия по приема, комисията
по определяне на квестори на конкурсните
изпити и комисията за подготовка и проверка
на тестовете.
(3) Продължителността на конкурсните
изпити е един астрономически час, считано
от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидатът може
да напусне изпитната зала до десет минути
в присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват
мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни
средства по време на изпита.
(6) Тест на хартиен носител се попълва с
писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за
преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, той се анулира, като причината се посочва в изпитния
протокол.
(8) При за върш ва не на изп и та вс ек и
кандидат поставя в малък плик листчето с
личните си данни и го запечатва. Писмената работа се предава на главния квестор,
който в присъствието на кандидата поставя
малкия плик и изпитния тест в голям плик,
запечатва го, отбелязва в протокола часа на
предаването на работата и връща документа
за самоличност на кандидата, представен в
началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите се „отказал се“ и го отразяват
в изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време
комисията от квестори събира всички тестове, независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.
(12) При електронен тест след неговото
отваряне системата отчита предварително
зададеното време.
(13) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
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(14) Електронният тест се анулира при опит
за стартиране на друго приложение, различно
от това на теста.
(15) Резултатите от електронния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.
Чл. 39. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове
на съответната комисия при спазване на
анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за годината
на кандидатстване.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с наймалко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление до председателя на главната комисия
по приема за допусната техническа грешка
при проверка на теста.
Чл. 40. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“
се класират по бал, получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити
от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 29, ал. 3.
Чл. 41. Резултатите от първото и второто
класиране се публикуват в срокове, утвърдени
със заповед на ректора на АМВР.
Чл. 42. Записването след първо и второ
класиране се извършва по график, утвърден
от ректора на АМВР.
Чл. 43. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на новата
учебна година.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за ОКС „магистър“ сключват договор с АМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процеду ра за подреж дане на кандидатите за
придобиване на висше образование в АМВР
по бал.
2. „Записване“ е административна процедура по заявяване и приемане на желания
за придобиване статут на курсант, студент и
докторант от класирани кандидати на позиции,
които позволяват приемане в АМВР.
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3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“
е последователно провеждане на:
а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване в две части – първа част: тест за интелигентност и
личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.
Елементите и частите на специализирания
подбор са с елиминаторен характер.
§ 2. (1) На следващия работен ден след
обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването
на бала до председателя на главната комисия
по приема.
(2) Кандидати, к ласирани на позици я,
позволяваща приемане в АМВР, които не се
явят на обявените дати за записване или не
подадат необходимите документи, губят право
на участие в следващи класирания.
(3) Записаните кандидати за курсанти и
за студенти в задочна форма на обучение,
субсидирано от държавата, нямат право на
участие в следващи класирания.
§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинал на диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 броя;
4. декларация по приложение № 1 или 9,
когато се кандидатства за курсант и за студент в обучение, субсидирано от държавата.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявят допълнителни класирания или
прием, в които могат да участват кандидати,
подали документи за съответната специалност, допуснати до класиране, но некласирани на места, позволяващи записване, като
за незаетите места се подаде заявление за
участие в класирането. Записванията са на
втория работен ден след публикуване на резултатите от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни
задължения, се приемат в рамките на утвърдения брой обу чавани по чл. 3, ал. 2,
т. 1, буква „а“ извън общото класиране и с
освобождаване от такса за кандидатстване,
след като успешно са преминали специализирания подбор.
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§ 7. Без такса за кан ди датст ване п ри
пода дено з а я в лен ие и с лед р ешен ие на
комисията по чл. 6, ал. 1, т. 1 се приемат
кандидати за курсанти, които са близнаци,
когато са кандидатствали едновременно в
едно и също професионално направление,
успешно са преминали конкурсен изпит и
другия специализиран подбор и единият от
тях е приет.
§ 8. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ в
задочна форма на обучение от квотите на МО,
главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение
на наказанията“ към министъра на правосъдието и кандидатите, служители на други
ведомства, с които МВР има сключен договор,
не подлежат на специализиран подбор.
§ 9. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има
сключен договор за обучение, местата се
прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по определена
специалност местата се прехвърлят в специалност от същото професионално направление
и за същата образователно-квалификационна
степен.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 6 от ЗМВР.
§ 11. Изпълнението на наредбата се възлага
на ректора на АМВР и на ръководителите на
структури по чл. 37 от ЗМВР.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
Приложение № 1
към чл. 16, т. 7, чл. 20,
ал. 2, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ........................................
............................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

ДЕКЛАРАТОР: ……………
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Приложение № 2
към чл. 16, т. 8 и чл. 17, ал. 2
Нормативи за физическа годност
Тестове
Точки

Скок
дължина от
място (см)
мъже

жени

8

≥ 240

≥ 205

7

235

200

6

230

195

5

225

4

220

3
2
1

Бягане в
осморка 4
цикъла (сек.)
мъже

жени

-

-

t ≤ 16.2 t ≤ 16.6

Гладко бягане
800 м (мин.)
мъже

жени

Сгъване и
разгъване
на ръцете
от опора
(бр.)

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

мъже

жени

мъже

жени

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

-

-

-

-

3.11 – 3.15

3.21 – 3.25

≥ 55

-

-

≥ 55

3.16 – 3.20

3.26 – 3.30

50

-

-

50

16.3

16.7

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25

3.31 – 3.35

45

-

-

45

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30

3.36 – 3.40

40

-

-

40

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35

3.41 – 3.45

36

-

-

36

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40

3.46 – 3.50

32

-

-

32

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45

3.51 – 3.55

30

-

-

30

МЕТОДИКА
за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в Академията на МВР
1. Проверката на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява
моментното състояние на физическите качества на кандидатите за курсанти в Академията
на МВР.
2. Тестовете са диференцирани по полов
признак.
3. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
а) полученият резултат се трансформира в
точки по скала с фиксирано максимално ниво;
б) максималният сбор точки от тестовете
е 30 точки.
4. Крайният резултат се образува от сбора от точките на отделните тестове, като до
следващия етап „Психологично изследване“
не се допускат кандидати:
а) с 6 и по-малко точки;
б) получили 0 точки на повече от един тест.
5. Не се допуска повторно явяване на кандидата за проверка на физическата годност
в рамките на процедурата по специализиран
подбор.
6. За участие в тестовете кандидатът се
явява в подходящ спортен екип.
7. Неявяването за проверка на физическата
годност без уважителна причина се счита за
доброволен отказ от участие в процедурата.
8. Председателят на комисията за проверка
на физическата годност на кандидатите за
курсанти в АМВР:
а) одобрява спортните съоръжения и пособия;
б) не допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;

в) определя реда на провеждане на тестовете;
г) дава указания за попълване на картата
за оценка на кандидата;
д) инструктира кандидатите чрез демонстрация на тестовете, излагане на критериите
за оценка, мерките за безопасност и начина
за информиране на резултатите.
9. Проверката на физическата годност се
извършва при унифицирани условия за:
а) организация на провеждане;
б) технология на измерване;
в) размерност на отчитането и записването.
10. Проверката на физическата годност се
извършва на стадион „Раковски“.
11. На всяка тестова база има брояч и
регистратор, а за беговите тестове – стартер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.
12. Ред на провеждане:
а) информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на конкурсния етап;
б) разпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
в) демонстрация на тестовете;
г) разгряване (предоставя се възможност
за подготовка на организма и избягване на
риск от травми);
д) последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с
предшестващото натоварване, както и времето
за отдих между тях, като тестът, измерващ
качеството „издръжливост“, се изпълнява
последен).
13. Индивидуалните резултати от всеки
проведен тест се вписват в картата за оценка
на физическата годност, с която кандидатите
се запознават срещу подпис.
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14. Резултатите от проверката на физическата годност на кандидатите за курсанти се
отразяват в протокол за деня.
15. След приключване на изпита и оформяне на протокола кандидатите се запознават
с получената крайна оценка и се информират
за следващия етап от конкурсната процедура.
Тестове за проверка на физическата годност
I. Видове тестове и физически качества,
изследвани чрез тях:
№

Тест

Изследвани физически качества

1.

Скок на дължина от Сила на долни краймясто с мах на ръцете ници

2.

Сгъване и разгъване на Сила на горни крайръцете в опора
ници

3.

Повдигане на трупа от
Сила, гъвкавост
тилен лег до седеж

4.

Бягане в осморка

Бързина, координация

5.

Гладко бягане 800 м

Издръжливост

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

Финал
стойка
№1

Старт

Мислена линия

стойка
№2

4м

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

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

Прекарани заболявания: туберкулоза .......... ,

ВЕСТНИК
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Корем .................................................................

(херния, апендицит, хемороиди и операции)

Пикочно-полова система ................................
Двигателна система .........................................

........ 20.... г.

(фрактури, луксации,
деформации, плоски стъпала,
варици)

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

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

Неврологичен статус: ......................................
.............................................................................
........ 20.... г.
Невролог: ………....………..

(подпис, личен печат)

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

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

алергичност към .............................................. ,
нервни и психични разстройства и припадъци
............................................................................ ,
телесни наранявания и операции ................ ,
други заболявания .......................................... ,

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

(година)

ревматизъм ...................................................... ,
(година)

вирусен хепатит ............................................... ,
(година)

др. инфекц. заболявания ................................ ,
(година)

(година)

(диагноза)

провеждал болнично лечение за ...................
Фамилна анамнеза ..........................................
Кръвна група, Rh фактор ...............................
3. Данни от личния лекар: .............................
.............................................................................
(попълват се само патологични отклонения)

Дата: ..................... г. Освидетелстван: ………………
Личен лекар: .........................................

(подпис)

(подпис, личен печат)

Психиатър:
.............................................................................

(име на здравното заведение и на лекаря, освидетелствал кандидата)

........ 20.... г.

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

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:

(попълва се от специалистите на лечебното заведение, извършило прегледите)

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

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

Хирургичен статус:
Височина .................................................... см;
Тегло ............................................................. кг;

(подпис, личен печат)

(подпис, личен печат)

Гинеколог: .........................................................
(само за жени)
........ 20.... г.
Гинеколог: ……………….……..

(подпис, личен печат)

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

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

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

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

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

(подписи и личен печат)

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Приложение № 4
към чл. 18, ал. 1, т. 1
КУРСАНТ „бакалавър“ – в редовна форма на обучение
…………………………… ……………………………. …………………………….
медицинско освидетелстване

физическа годност
бр. точки

психологическо изследване
бр. точки

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

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

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

български език и литература

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

математика

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

общ успех от дипломата

Не се попълва!

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

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………

- мъж
- жена
- дете на служител на МВР, загинал при или

по повод изпълнение на служебни задължения
- близнак

ОДМВР/СДВР..………………………......

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

(слага се кръстче)

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

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

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

Дата: ……………….…. г.

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

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

ДЕКЛАРАТОР: ..........................................
Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 5

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

ДЕКЛАРАТОР: ..........................................
Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1, т. 7, чл. 25, т. 4

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

ДЕКЛАРАТОР: ..........................................
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Приложение № 8
към чл. 21, т. 1

СТУДЕНТ – „бакалавър“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата
………………………….
№ от СИОУП на АМВР

………………………….
Входящ №

оценки
оценки от
от дипломата
дипломата за
за средно
средно образование
образование

среден успех от държавни зрелостни изпити ...........................................

общ
успехезик
от дипломата
български
и литература……………………………
....................................
история на България
....................................
оценка по БЕЛ………………………………………..
математика
....................................
физика по история........................................................
....................................
оценка
химия
...................................
оценка по математика……………………………….

ЕГН: …………………………………

оценки от конкурсните изпити

тест по ..............................................................
Тест по бълг. език
....................................
тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
...................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ОДМВР/СДВР(РУП)..………………………......

- мъж
- жена

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

- държавен служител
- ЛРТП

ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА

(слага се кръстче)

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

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

Специалност
ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

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

Подпис: ………………....
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Приложение № 9
към чл. 22, ал. 5, т. 2, § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

ДЕКЛАРАТОР: ..........................................

СТУДЕНТ – „магистър“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата/
студент по чл. 21, ал. 3 от ЗВО

Приложение № 10
към чл. 23, т. 1

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от конкурсните изпити

оценки от дипломата за висше образование

среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование

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

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

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

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Студент, субсидиран от
държавата

Студент по реда на
чл. 21, ал. 3 от ЗВО

Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21, ал. 3
от ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД – приложение № 7 (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
6. Свидетелство за съдимост (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
7. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ………………....
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Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за
реда и организацията за осъществяване на
дейността по охрана на обекти по чл. 14,
ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 93 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 36 от 2018 г. и бр. 6 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 17 ал. 18 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) В Медицинския институт на
МВР се пропускат:
1. курсантите от Академията на МВР – срещу курсантски карти;
2. членовете на семейства и родителите на
служители от МВР – срещу заверена карта
за медицинско обслужване и документ за
самоличност;
3. служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР,
които при прекратяване на служебното или
трудовото им правоотношение са придобили
право на пенсия и са работили повече от 10
години в МВР, с изключение на служителите,
чието правоотношение е прекратено поради
дисциплинарно уволнение или поради осъж
дане за у мишлено прест ъпление от общ
характер – срещу удостоверение, карта за
медицинско обслужване или карта на лице с
прекратено правоотношение от МВР;
4. наградените с отличие „Почетен знак на
МВР“ – срещу карта на награден с „Почетен
знак на МВР“;
5. членовете на семействата и родителите на служителите по т. 3 – срещу заверена
карта за медицинско обслужване и документ
за самоличност;
6. лицата, на които се извършва специализирано медицинско освидетелстване по реда
на чл. 9, т. 11 от Правилника за устройството,
дейността и структурата на Медицинския институт на МВР, приет с Постановление № 210
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 57
от 2011 г.) – по ред, определен от директора
на Медицинския институт на МВР.
(2) Видът на картите по ал. 1, т. 2, 3 – карта
на лице с прекратено правоотношение от МВР,
и т. 5 и редът за издаването им се определят
със заповед на министъра на вътрешните
работи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Издадените до влизане в сила на
настоящата инструкция пропускателни документи на лицата по чл. 17а, ал. 1, т. 2, 3 и 5
запазват своята валидност до замяната им с
пропускателните документи, определени със
заповедта по чл. 17а, ал. 2.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
1620
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
НАРЕДБА № РД-06-4
от 2 март 2021 г.

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и
метални сплави
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд при производството
на лети полуготови продукти и отливки от
метали и метални сплави.
(2) Наредбата се п ри ла га във вси ч к и
предприятия и места, където се осъществява
трудова дейност съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от
Закона за здравословни и безопасни условия
на труд, където се извършва леене на метали
и метални сплави.
(3) Наредбата не се прилага при производството на:
1. първични метали;
2. вторични метали, предназначени за валцуване, щамповане, изтегляне и други видове
пластични деформации.
Чл. 2. При организиране и осъществяване
на дейностите, свързани с леене на метали и
метални сплави, освен разпоредбите на тази
наредба се изпълняват и изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд на работните места и при използване на
работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.),
както и изискванията на другите нормативни
актове по безопасност и здраве при работа.
Чл. 3. (1) Работодателят оценява риска
за здравето и безопасността на работещите
при дейностите, свързани с леене на метали
и метални сплави, съгласно Наредба № 5 от
1999 г. за реда, начина и периодичността на
извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47
от 1999 г.).
(2) При оценяването на риска работодателят
извършва оценка на специфичните рискове
при леене на метали и метални сплави, като
отчита най-малко следното:
1. опасността от експозиция на шум и/или
вибрации в работната среда;
2. опасността от пожар и взрив;
3. опасността от експозиция на химични
агенти;
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4. опасността от експозиция на канцерогени или мутагени;
5. потенциалното въздействие на източниците на топлина;
6. въздействието на механични и електростатични влияния;
7. работни процеси, при които работещите
са изложени на по-висока степен на опасност;
8. всеки възможен ефект върху здравето и
безопасността на работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези
с намалена работоспособност, бременни жени
и кърмачки, трудоустроени работещи и др.
(3) Работодателят е длъжен да отстрани
или да сведе до минимум рисковете, свързани
с дейностите при леене на метали и метални
сплави, както и да планира и предприеме мерки за контролиране на риска при източника
на възникването му, като:
1. информира работещите за възможните
рискове, свързани с изпълнение на служебните
им задължения;
2. провежда обучения и инструктажи по
безопасност и здраве при работа и оказване
на първа долекарска помощ;
3. утвърждава инструкции за безопасност
и здраве при работа;
4. осигурява на работещите лични предпазн и средс т ва, вк л юч и т ел но спец иа л но
работно облекло и периодични проверки за
изправността им;
5. разработва и въвежда физиологични режими на труд и почивка по време на работа,
съобразени с технологичния процес.
(4) Информацията, инструкциите, правилата и указанията за безопасност и здраве при
работа трябва да са на ясен и разбираем за
работещите език.
Чл. 4. Работните помещения и работните места, където се осъществява леене на
метали и метални сплави, се проектират,
изграждат, оборудват, пускат в експлоатация, експлоатират, контролират, поддържат
и извеждат от експлоатация от правоимащи
организации и лица така, че работещите да
извършват възложената им работа, без да се
застрашават тяхната безопасност и здраве
или безопасността и здравето на други лица,
които се намират в близост до тях.
Чл. 5. (1) Работодателят предприема подходящи мерки за осигуряване на отопление,
климатизация и вентилация на работните
места и работните помещения в съответствие
с минималните изисквания за микроклимата
на работните места.
(2) При повърхностна температура на технологични съоръжения, по-висока от 55 °С, се
прилагат конструктивни решения, възпрепят-
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стващи допира до горещата повърхност, при
спазване на следните изисквания:
1. суровини и материали с висока температура, нагрети при технологичните процеси,
които създават риск за безопасността и здравето на работещите, се изолират или изнасят
от работните помещения; работата с тях се
извършва по дистанционен начин извън зоната
на високите температури съгласно разработени
от работодателя писмени инструкции;
2. за охлаждане на силно нагрети суровини,
материали и изделия се осигуряват специални
помещения или определени места, а когато
това е технологично невъзможно, се осигуряват
мерки за отвеждане на отделената топлина
извън работната зона.
(3) Не се допуска температура, по-висока
от 45 °С на неавтоматичните устройства, за
управление на нагревателни пещи, съоръжения
и друго работно оборудване.
(4) Работните отвори на нагревателните
пещи и/или на сходно работно оборудване се
осигуряват с устройства или приспособления,
предпазващи от топлинно облъчване.
(5) При дейности, свързани с прегряване на
работещите по време на работа, се осигуряват:
1. стаи или обособени места с нормален
микроклимат и условия за рационално охлаждане;
2. рационален питеен режим с оглед компенсиране на загубите на течности и минерални соли.
(6) Производствените и спомагателните
работни помещения и затворените работни
места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия
въздухообмен в съответствие с характера и
интензивността на работа, физиологичните
потребности на работещите и установените
норми за скорост, температура и относителна
влажност на въздуха, при спазване на следните изисквания:
1. в работните помещения, в които има
отделяне на прах, токсични и други вредни
вещества, се осигурява вентилация;
2. във формовъчни, сърцеви, смесоподготвителни, складови и други работни помещения и места, в които се използват вредни
вещества – органични и неорганични свързващи вещества, течни и газови втвърдители,
модификатори, дегазатори и др., се осигурява
местна (локална) вентилация.
(7) Работните помещения и работните
места, в които се използват и/или се отделят
токсични материали, се устройват в специални
затворени помещения или камери, оборудвани
с необходимите обезопасяващи устройства и
инсталации. При установена необходимост
помещенията или камерите се херметизират.
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Чл. 6. (1) Работното оборудване се избира,
разполага, инсталира, пуска в експлоатация,
преустройва, обслужва, поддържа и извежда от
експлоатация така, че да осигурява безопасни
и здравословни условия на труд за работещите
и в съответствие със Закона за техническите
изисквания към продуктите.
(2) При необходимост работното оборудване се осигурява допълнително с подходящи
системи за контрол, защита, сигнализация
и автоматизация, свързани с безопасността,
при спазване на разпоредбите на Закона за
техническите изисквания към продуктите.
Чл. 7. (1) До работа по дейностите, свързани с леене на метали и метални сплави, се
допускат само работещи, преминали обучение
и инструктаж по безопасност и здраве при
работа в съответствие с Наредба № РД-07-2
от 16 декември 2009 г. за условията и реда
за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от
2009 г.).
(2) Преди започване на работа работещият
е длъжен да извърши проверка и при съмнения за техническа неизправност на работното
оборудване да уведоми прекия си ръководител
за констатираната опасност с оглед предприемане на мерки за отстраняването є.
(3) Всеки работещ е длъжен да спазва
дадените му от работодателя инструкции за
безопасност и здраве при работа.
(4) Територията на производственото помещение и работните места се поддържат чисти
от работещите.
(5) След приключване на работа работещите
са длъжни да почистят работното оборудване
и работното си място.
(6) На територията на предприятието не
се допуска употребата на алкохол, наркотици
или други упойващи средства.
Чл. 8. За осигуряването на безопасността и
здравето на работещите с метални стопилки
се изготвят допълнително писмени инструкции
и/или правила, утвърдени от работодателя, за:
1. специфичните изисквания за безопасна
експлоатация на съоръжения при леене на
метали и метални сплави;
2. специфичните изисквания за безопасност
при работа на електропещи;
3. специфичните изисквания за безопасност
при работа на пламъчни пещи;
4. специфичните изисквания за безопасност
при леене на магнезиеви сплави и модифициране и легиране с магнезий;
5. специфичните изисквания за безопасност
при леене на цветни метали и сплави;
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6. специфичните изисквания за безопасност
при работа с формовъчни и сърцеви материали;
7. специфичните изисквания при изработка
на леярски форми и сърца;
8. специфичните изисквания при използване
на леярското оборудване;
9. специфичните изисквания при заливане,
охлаждане, избиване, почистване, опаковане,
транспортиране и съхранение на отливките.
Чл. 9. (1) Работодателят осигу рява санитарно-битови помещения към леярските
цехове и участъци при следните минимални
изисквания:
1. душове, като се предвижда един душ
на 5 човека;
2. умивални помещения, като се предвижда
по една мивка за 15 човека;
3. тоалетни – в цеха или непосредствено
до цеха;
4. столова или помещение за хранене;
5. стая за хигиена на жената;
6. помещение за оказване на първа долекарска помощ.
(2) За всеки работещ се предвижда индивидуален гардероб.
(3) За работещите в леярските производства
се осигурява питейна вода.
Раздел II
Изисквания за безопасност при подготовка
на металната шихта
Чл. 10. (1) Площадките, на които се извършват складирането и съхранението на
материалите за металната шихта, се проектират, изграждат и експлоатират съгласно
изискванията за безопасност и здраве при
работа.
(2) Подреждането и подготвянето на суровините и материалите за топене се извършват
в специално изградени за целта работни помещения или специално обособени отделени
с предпазни заграждения работни участъци.
(3) Работните места за нарязване, натрошаване и раздробяване на шихтовите материали се ограждат с предпазни устройства,
ограничаващи достъпа до опасните зони, и се
осигуряват с предупредителна сигнализация.
Забранява се достъпът на неупълномощени
лица в работното помещение или участък.
(4) За работното оборудване, използвано
за нарязване, натрошаване и раздробяване на
шихтовите материали, се изготвят писмени
инструкции за безопасна експлоатация при
работа.
(5) Всички шихтови материали се използват
след предварително обезмасляване, почистване от ръжда и други замърсители.
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(6) Всички шихтови материали се разделят
по вид и сорт според химическия си състав и
качества в отделни клетки с надпис.
Чл. 11. Суровините и материалите се съхраняват в насипно състояние, в подходящи
опаковки: метални палети, бидони, варели и
др., на определени за целта места.
Чл. 12. Не се допуска поставяне на суровини, материали, опаковки, отпадъци и др.
на нерегламентирани за целта места.
Чл. 13. При транспортиране на суровините и материалите до работната площадка
се осигуряват безопасни условия на работа,
оценявайки всички специфични технически
изисквания и рискове на работното място.
Чл. 14. (1) За приемането на метални
отпадъци (скрап) се изисква сертификат за
произход и химичен анализ.
(2) При приемането на метални отпадъци (скрап) се извършва входящ контрол
(визуален, тегловен, измерване на радиоактивност, проверка на химичен състав и др.)
за осигуряване съответствие с изискванията
на Закона за опазване на околната среда,
на Закона за управление на отпадъците, на
комплексното разрешително, издадено от съответната регионална инспекция по околната
среда и водите, както и с вътрешнофирмени
док у менти, съгласно които се извършват
сортирането, вземането на проби от скрап и
предварителна обработка на пробите.
(3) Металните отпадъци се нарязват и обработват до размери, подходящи за използването
им в топилните съоръжения, с помощта на
преси, флексове, механични ножовки, газорезно, електродъгово или по друг специфичен
метод при необходимост.
(4) Местата, в които се извършват дейности
с отделяне на топлина, се почистват от горими, леснозапалими и взривоопасни материали така, че да се осигури безопасността на
работещите, както и бързата им евакуация
при аварийни ситуации.
(5) Шихтоването се извършва само от
определен със заповед работещ, назначен на
длъжност шихтовчик.
(6) Участъкът за шихтоване трябва да е
встрани от пътищата за движението на хора
и товари, да е идентифициран с табели и да
са осигурени специфични знаци и сигнали за
безопасност на работещите.
(7) Участъците, в които се извършва натрошаване, трябва да имат ограждения, осигуряващи безопасност при работа.
(8) Товароподемните устройства (кранове,
лебедки, полиспасти и др.) трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата
за безопасната експлоатация и техническия
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надзор на повдигателни съоръжения, приета с
ПМС № 199 от 2010 г. (ДВ, бр. 73 от 2010 г.).
(9) Шихтоването се извършва само в изправни кошове, палети, бади и други подходящи
за целта съоръжения.
(10) Транспортирането на металната шихта
до топилните съоръжения се извършва по
специално определен маршрут без пресичане
на пътища и участъци, по които преминават
хора, а при невъзможност се осигурява обезопасяване на съответните участъци, при които
има пресичане на пътища.
(11) Забранява се транспортирането на
хора с машините и съоръженията за превоз
на шихта.
Чл. 15. При подготовка на преработваеми
чугун, стомана, цветни метали и сплави, шлакообразуватели, окислители и феросплави се
спазват следните изисквания:
1. при приемането на материа лите се
извършва първоначална проверка за съответствие с придружаващия го сертификат и
се складират на определените за това места;
2. не се допуска складиране и използване на
несъответстващи на сертификата материали;
3. при необходимост шлакообразувателите, окислителите, феросплавите, както и
стружките се прокаляват преди влагането им
в производство в осигурени съоръжения за
подгряване при изпълнение на изискванията
за безопасна експлоатация.
Чл. 16. (1) Дозирането на шихтовите материали става в кофи, палети или други
устройства, които са проверени и надеждно
застопорени, или в пещта за топене, като
количеството и съотношението се съобразяват с писмени технологични инструкции и
шихтови карти.
(2) Зареждането на всички шихтови материали в топилните съоръжения става след
предварително подгряване до температури,
у казани в съответната тех нологична инструкция.
Чл. 17. (1) За транспортиране на суровините
и материалите и при товаро-разтоварни дейности се използват повдигателни съоръжения
с проверени и надеждни приспособления,
осигуряващи безопасно и удобно захващане,
повдигане и преместване.
(2) При извършване на дейностите по ал. 1
не се допуска престой и преминаване на хора
в зоната на действие по време на работа.
Чл. 18. Всички транспортни дейности се изпълняват съгласно нормативните изисквания
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товароразтоварни дейности и работа с повдигателни
съоръжения.
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Раздел III
Изисквания за безопасност при приготвяне
на формовъчна и сърцева смес
Чл. 19. При подготовката на основните
формовъчни материали се спазват следните
изисквания:
1. кварцовият пясък се суши при необходимост, като се контролират температурата
на пещта, изходящите газове, изходящият сух
пясък, действието на клапите, изправността
на лентите;
2. отработената формовъчна смес се транспортира с изправни и обезопасени лентови
и пневматични транспортни системи;
3. изсушеният и регенериран кварцов пясък се складира в обозначени и обезопасени
силози и бункери;
4. формовъчната глина и бентонитът се
доставят в пакетирано състояние, не се нуждаят от допълнителна подготовка и се складират в обособени помещения при спазване
на нормативните изисквания за безопасност
при товаро-разтоварни дейности;
5. в помещенията за съхранение се осигурява ефективна вентилационна система с
контрол на прах в работната среда.
Чл. 20. (1) Свързващите вещества се доставят в подходящи опаковки, осигуряващи
безопасност при транспортирането и съхранението, снабдени със съответните сертификат
и информация за опасните химични агенти
при работа, риска за здравето и безопасността
на работещите.
(2) При нарушаване на опаковките и/или
изтичане на съдържанието от тях се предприемат действия за осигуряване на безопасност
и здраве при работа. Същите се отстраняват
за проверка или се бракуват.
(3) Свързващите вещества се съхраняват в
специално обособени помещения, сигнализирани и осигурени в съответствие с изискванията за безопасност при работа.
(4) Дозирането и транспортирането на
свързващите вещества се извършва с помощта
на изправни теглилни и дозиращи апарати
и съоръжения, и транспортни съоръжения,
притежаващи необходимия сертификат за
употреба.
(5) Работодателят изготвя писмени инструкции за безопасната експлоатация на
свързващите вещества.
Чл. 21. При натрошаване на каменни въглища се използват подходящи лични предпазни
средства, в т. ч. антифони и противопрахови
маски.
Чл. 22. (1) При приготвянето на формовъчна смес се спазват следните изисквания:

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

1. доставянето на формовъчните материали
се извършва съгласно писмени инструкции;
2. използват се изправни и обезопасени
смесители;
3. пускането на смесителя се извършва
след проверка и осигуряване на безопасност
при работа;
4. смесването се извършва по предварително
зададена пропорция съгласно технологичните
инструкции;
5. всички процеси при приготвянето на
формовъчните смеси, както и транспортът на
изходните материали и смеси се автоматизира
и механизира;
6. не се допуска ръчно почистване на барабани, колерганги, транспортни ленти и други
смесителни устройства от полепнала пръст
по време на движението им;
7. всички смесителни устройства трябва да
бъдат снабдени с предпазни кожуси, като не
се допуска инсталирането и експлоатацията
на необезопасено работно оборудване;
8. вземането на проби от формовъчната
смес от смесителите по време на движението
им се извършва с механични приспособления,
а при ръчно вземане на проби устройството
се спира;
9. смесоприготвящите устройства и съоръжения трябва да имат индивидуални аварийни
„стоп-бутони“ с яркочервен цвят, поставени
на подходящи места;
10. спирането на смесоподготвителните
машини и транспортните средства на формовъчните смеси при ремонт, почистване и
вътрешен преглед се извършва от упълномощени за целта лица;
11. всички дейности, свързани с влизане на
хора в бункерите със засипващи се материали,
се извършват само с разрешение и под прякото ръководство и контрол на ръководителя
на участъка;
12. при влизане в бункери със засипващи
се материали работещите използват специално работно облекло, осигуряващо защита на
главата, ръцете и краката, предпазен колан
и здраво и сигурно въже.
(2) При приготвяне на сърцевата смес се
спазват следните изисквания:
1. спазват се всички изисквания за безопасна
работа със смесителни устройства по ал. 1;
2. при използване на специални свързващи
материали се изготвят писмени инструкции,
като се спазват изискванията на производителя
за осигуряване на безопасност при работа с
компонентите на сместа;
3. приготвянето на смеси се извършва в
специално обособени работни помещения
или участъци;
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4. до изготвяне на смесите се допускат
работещи, инструктирани и запознати с безопасната работа с отделните компоненти на
сместа;
5. на работещите задължително се осигу ряват и използват необходимите лични
предпазни средства;
6. при възникване на инциденти и аварии
работещите изключват машините и съоръженията, напускат помещението и уведомяват
прекия ръководител и органа по безопасност
и здраве при работа;
7. при обгазяване работещите се извеждат
на чист въздух, оказва се първа долекарска
помощ и се търси лекарска помощ;
8. в работните помещения, в които се използват опасни химични вещества, се допускат
само работещи, определени от работодателя.
Раздел IV
Изисквания за безопасност при изработване
на леярските форми и сърца
Чл. 23. (1) Касите и кутиите за изработка
на леярските форми и сърца трябва да имат
здраво закрепени шийки, уши, дръжки и
скоби, осигуряващи уравновесено и безопасно прикачване и пренасяне с вътрешнофирмения транспорт. Конструкцията им трябва
да изключва възможността за изплъзване от
приспособленията за прикрепване при обръщане и преместване.
(2) При пренасянето на каси по ролгангов
път не се допуска захващане на ръцете между
касите.
(3) Заключването на двете половини на
касите се осъществява с изправни и сигурни
застопоряващи приспособления и механизми.
(4) Обръщането на тежките каси и форми,
повдигани с кран, се осъществява с помощта
на специални приспособления.
(5) Не се допуска поправка и довършване на формите в увиснало положение, под
пътя на преминаване на работещите. За тези
дейности формите се поставят на специално
пригодени поставки.
(6) Разстоянието между формовъчните и
сърцевите машини се определя от необходимата минимална площ за осигуряване на
безопасност при работа, включваща безопасно
прикрепване и транспортиране на каси, кутии,
блани и модели.
(7) Пусковите бутони, ръкохватки и дръжки
на пневматичните формовъчни машини трябва
да са с осигурени предпазни устройства или
блокировки.
(8) Управлението на захранващите устройства с формовъчна и сърцева смес трябва
да се разполага на удобно и безопасно за
обслужване от формовчика място.
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(9) Формовъчните машини с въртяща се
маса и обръщане на касите трябва да бъдат
снабдени с приспособления за надеждно захващане на моделните плочи и касите към
масата.
(10) Почистването на работните плотове
на формовъчните машини от остат ъците
формовъчна и сърцева смес се извършва
при спряно работно оборудване. Забранено е
почистването с ръка и продухването им със
сгъстен въздух.
(11) Всички формовъчни машини, агрегати
и съоръжения трябва да бъдат безопасни за
експлоатация и периодично проверявани съг
ласно предварително утвърден план-график.
Резултатите от проверките се отразяват в
документ, който се съхранява в досие.
(12) Транспортирането на готовите форми
до местата за заливане не трябва да се пресича
с пътищата за преминаване на хора.
(13) Изсушаването на формите и сърцата
се извършва при осигурена безопасност и
здраве при работа, ограничаваща отделянето на газове, прах и топлина в работните
помещения.
(14) При работа с формовъчни и сърцарски
машини, използващи технология „гореща кутия“, се спазват следните изисквания:
1. при смяна на екипировката се ползват
термоустойчиви ръкавици;
2. при настройка на инструмента не се
подлагат горими материали или такива с
ниска огнеустойчивост между горещата кутия
и основата за закрепване;
3. вратите на машините се обезопасяват
с блокировки или светлинни завеси с фотоклетка, спиращи машината при навлизане на
човек в опасната зона;
4. машини и съоръжения за изработка на
форми и сърца и такива за приготвяне на
формовъчни и сърцеви смеси, използващи
вибрации, трябва да имат обозначена стойност
на вибрациите и оценен риск;
5. не се допуска вторично прахово замърсяване на работната среда от формовъчна
и сърцева смес при вдухване на същите в
кутиите и формите.
Раздел V
Изисквания за безопасност при изработване
на черупкови форми
Чл. 24. (1) При изработване на черупкови
форми се спазват следните изисквания:
1. черупковите форми се изработват в
отделни помещения с включена аспирация;
2. плакираният пясък се съхранява съгласно писмените инструкции за безопасност и
здраве при работа на производителите или
вносителите;
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3. не се допуска използване на пясък с
влажност над определената в технологичната
инструкция.
(2) Смяната на моделната екипировка се
извършва при спазване на следните изисквания:
1. при изключена нагревателна система;
2. след изстиването на нагревателната система до температура не по-висока от 50 °С;
3. с помощта на кран, телфер или друго
автоматизирано съоръжение;
4. с използване на лични предпазни средства от работещите.
(3) При работещо оборудване работещите
трябва да са извън периметъра на ротационно
въртящите се части.
(4) При използване на газови горелки за
загряване запалването им от работещите се
извършва на безопасно разстояние.
(5) При сва л яне на горещата черу пка
от машината и последващата работа с нея
работещите задължително използват лични
предпазни средства.
(6) Не се допуска работа на оператора в
опасната зона на въртене на машината при
насипване на пясъка.
(7) Всички ремонтни дейности на машините
и съоръженията се извършват от работещи
с необходимата правоспособност при изключено електрическо захранване и изстинали
работни системи.
(8) При пускане на газови горелки задължително се спазва следната последователност:
1. отваря се кранът за газовия колектор
към магистралата;
2. отваря се газовият шибър;
3. пристъпва се към пускане на машината.
(9) При спиране на газови горелки задължително се спазва следната последователност:
1. затваря се кранът към магистралата;
2. изчаква се горелките да загаснат;
3. затваря се шибърът на машината.
(10) При наличие на дефектна черупка тя
се отстранява от бланата (моделната плоча)
с помощта на подходящи приспособления и
ръкавици.
(11) Зачистването на осенъци и нарастъци
на черупките се извършва след изстиването
им с помощта на подходящи приспособления
и инструменти.
(12) При притискането на готовите черупки
на машината за лепене операторът задължително трябва да е извън опасната зона на
притискачите.
(13) При обгазяване на участъка работещите се извеждат незабавно на чист въздух,
оказва се долекарска помощ и се търси лекарска помощ.
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Раздел VI
Изисквания за безопасност при заливане на
леярските форми
Чл. 25. (1) Транспортирането на разтопения
метал към формите за заливане и връщането
на празните кофи (поти) се извършва по определени в работните инструкции транспортни
направления.
(2) Пренасянет о на разт опен мета л в
кофи (поти) за ръчно леене се извършва при
спазване нормите за ръчна работа с тежести
съгласно изискванията на Наредба № 16 от
1999 г. за физиологични норми и правила за
ръчна работа с тежести (ДВ, бр. 54 от 1999 г.).
(3) Пълненето на разтопения метал се
извършва само в предварително изсушени и
подгрети леярски кофи.
(4) Кофите с обем от 0,5 тона и повече,
премествани с подемни кранове, монорелсови пътища или колички, се снабдяват със
здрави механизми за наклоняване, с червячна
самоспирачна предавка и ограничители на
обръщането. Изправността на механизма за
обръщане се проверява при подготовка на
кофата за леене.
(5) Кофите с обем, по-малък от 0,5 тона,
премествани с помощта на подемни кранове
без червячна предавка за наклоняване, трябва
да имат осигурителни устройства, недопускащи
обръщането им.
(6) Електрическите кабели, стоманените
вериги и въжета на товароподемните устройства, предназначени за преместването
на кофи, трябва да бъдат защитени с екрани,
предпазващи от лъчистата топлина, излъчвана
от разтопения метал.
(7) Не се допуска напластяването на метал
по кофите.
(8) Устройствата и стопорните кофи с
отвор на дъното за изпускане и разливане
на разтопения метал трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. стопорният механизъм за затваряне на
отвора на кофата (устройството) да има регулировъчен винт;
2. дръжката на затвора на стопора да бъде
въртяща;
3. не се допуска луфт между отделните
съставни части на стопора и на изливния
отвор на кофата;
4. стопорът се изработва от материал с
висока огнеу порност и предварително се
изсушава;
5. след монтаж на стопора се проверяват
плътността на затварянето му и състоянието
на шибърния затвор;
6. замяната на изпускателната втулка и
стопора се извършва след изстиване на кофата;
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7. при пълненето на кофите с разтопен
метал не се допуска поставянето на стопора
под улея на пещта;
8. преди използване на разливните кофи
се проверява състоянието на облицовката им.
(9) Не се допуска ръжда и влага по леярските инструменти (чистачки на шлак, лъжици,
гребки, бъркалки и др.) в частта им, влизаща
в съприкосновение с течния метал. Преди
употреба същите трябва да бъдат добре почистени, изсушени и подгрети.
(10) Изчистването на шлака и изливането
на остатъка от разтопен метал от кофата
трябва да се извършват в предварително подготвени контейнери и кокили. Забранява се
изливането им на пода на помещението или
предпещното пространство.
(11) Ремонтът на кофите трябва да се извършва след тяхното пълно изстиване при
спазване на следните изисквания:
1. допускането на работещите по ремонта
във вътрешността на големи кофи става след
проверка на допустимата температура и осигурена безопасност;
2. не се допускат надвиснали остатъци от
шлак, метал и части от мазилката;
3. разбиването на старата облицовка при
ремонтирането на кофите се извършва от
горе надолу.
(12) Заливането на формите при механизирано леене на леярски конвейер се извършва
с подвесни кофи, преместващи се по релсов
път или чрез кран. При скорост на движение
на конвейера над 4 м/мин. заливачният му
участък трябва да бъде снабден с платформа
за работещия, движеща се със същата скорост.
(13) Участъците за охлаждането на отливките от заливачните конвейери трябва да бъдат
покрити със стоманени кожуси и снабдени със
смукателна аспирация за изсмукване на отделящите се от формите газове. Конструкцията
на кожусите трябва да позволява безопасното
извършване на преглед и ремонти.
Раздел VII
Изисквания за безопасност при избиване на
отливките от формите. Очистване и изсичане
на отливките
Чл. 26. (1) В леярските цехове с производителност над 5000 тона отливка годишно
дейностите по избиването на отливките и
транспортирането на употребената формовъчна смес трябва да бъдат механизирани, а при
едросерийно производство – автоматизирани.
(2) Избиването на големите сърца се извършва по хидравличен начин или в затворени
камери, снабдени с подходящи аспирационни
системи.
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(3) Вибраторите за избиване на отливките
от касите трябва да са стабилно закрепени
към касите.
(4) Всички сита и решетки за избиване на
отливките трябва да бъдат снабдени с местна
аспирационна система, осигуряваща необходимия дебит.
(5) Използваните тръскащи решетки и
скари за избиване на отливките трябва да
съответстват на изискванията за шумови
характеристики и вибрации.
(6) Избиването на сърцата, отварянето
на формите и избиването на отливките от
касите се извършват само след изстиването
им до определена и безопасна температура.
Времетраенето на изстиване се определя в
технологичната карта на съответния процес.
(7) Отстраняването на арматура от тел,
както и на укрепителни щифтове и други от
касите и отливките, се извършва на мястото
на избиването.
(8) Конвейерите, транспортиращи отливките, се снабдяват с наклонени коритообразни
приемници за плавно поемане на отливките
и се ограждат със странични предпазни устройства, предотвратяващи тяхното падане.
(9) Не се допуска продухване на избитите отливки със сгъстен въздух в работното
помещение. В случай на необходимост при
отливки със сложна конфигурация на вът
решните стени продухването се изпълнява в
специално пригодени участъци, осигурени с
аспирационни уредби.
(10) Употребата на пясъкоструйни апарати
за очистване на отливките се извършва само
в пригодени за целта камери.
(11) Дробинкоструйни и дробинкометни
инсталации за очистване на отливките се
монтират встрани от участъци, където работят хора, като периодично се извършват
проверки за пропуск на дробинки. При установени пропуски на дробинки инсталациите
се спират за ремонт.
(12) Камерите и инсталациите за водно и
водно-пясъчно почистване на отливките се
устройват така, че да не допускат отделянето
на пари и прах в работните помещения.
(13) Водните и водно-пясъчните камери се
снабдяват със сигнализация, включваща се
при отварянето им.
(14) При работа с ръчен водоструен апарат
работещите трябва да използват специално
работно облекло.
(15) Избиването на сърца чрез изваряване
се извършва в специално пригодени за целта
вани и помещения при спазване на следните
изисквания:
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1. при избиване на сърца чрез изваряване
се прилагат утвърдени писмени инструкции
за безопасна работа;
2. работещите спазват изискванията за
безопасна работа с опасни химични вещества.
(16) При работа във вътрешността на вод
ните и пясъкоструйните камери преносимите
електрически лампи за осветление трябва да
са с напрежение до 24 V.
(17) Барабанните уредби и камерите за
очистване на отливки трябва да имат:
1. шу моизолиращ кожу х или да бъдат
инсталирани в шумоизолирано помещение;
2. обезопасена електрическа инсталация и
блокировка, предотвратяваща включването
им при зареждане и изпразване на барабана;
3. механично спирачно устройство и приспособление за блокиране на барабана по време
на зареждането и изпразването;
4. защитни оградни мрежи и предпазни
устройства на зъбни и ремъчни предавки,
съединителни муфи, валови и други движещи
се части.
(18) Стационарните и преносимите машини
и инструменти, работещи с шмиргелови шайби, трябва да съответстват на изискванията
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд.
(19) Участъците за почистване на отливки
с ръчни инструменти и шмиргели трябва да
са осигурени с аспирационна уредба.
(20) Всяко работно място се обезопасява
с постоянни или преносими защитни щитове
или екрани.
(21) Всяка отливка се установява на пода,
на плот или приспособление, непозволяващо
нейното преместване в процеса на почистване.
(22) Всички машини и съоръжения, изпол
звани за почистване на отливките, трябва да са
технически изправни и да отговарят на изиск
ванията за безопасност и здраве при работа.
При неизправност се спират от експлоатация.
Раздел VIII
Изиск вани я за безопасност при леене в
метални форми със или без използване на
допълнително налягане
Чл. 27. (1) При леене в метални форми
(кокили) се спазват следните изисквания:
1. преди започване на работа работещият е
длъжен да провери изправността на металната
форма, като следи за наличието на пукнатини,
кривини и други дефекти по кокилата, както
и изправността на заключващите елементи;
2. при констатиране на неизправности по
кокилната машина и дефекти по металната
форма работещият не започва работа и незабавно уведомява прекия си ръководител;
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3. при леене в кокили, монтирани на кокилна машина, се проверява изправността
на хидравличните елементи на машината
(тръбопроводи, маркучи, цилиндри);
4. при нанасяне на противопрегарното
покритие се спазват всички изисквания за
работа при повишени температури;
5. при леене се използват предварително
подгрети и добре обмазани леярски кофи и
черпаци;
6. при използване на газови уреди за подгряване се спазват всички изисквания за работа
със запалими газове под налягане;
7. при ръчно леене теглото на пренасяната
пълна кофа не трябва да превишава допустимите норми за ръчна работа с тежести;
8. при ръчно леене с канче се регламентира
максималното тегло на канчето при леене с
една и с две ръце;
9. по пътя на движение на леярите не трябва
да има препятствия, налагащи заобикаляне
и прескачане;
10. ръчното пренасяне на леярските кофи
трябва да се извършва по определени и различни маршрути за пълните и за празните;
11. кофите за ръчно пренасяне се запълват
с метал не повече от 2/3 от височината им;
12. центърът на тежестта на кофите, пълни с
разтопен метал, трябва да лежи на разстояние
от 50 до 100 мм под оста на въртене;
13. изваждането на отливката от кокилата
се извършва с подходящи инструменти.
(2) При центробежно леене се спазват
следните изисквания:
1. преди монтиране на кокилата в инсталацията за центробежно леене се извършва
визуален контрол, като се контролира състоянието на ролките (при машини с хоризонтална
ос на въртене) и ремъчните предавки;
2. монтирането на металната форма (кокила) на инсталацията се извършва от оправомощено лице (настройчик, механик или
отговорник);
3. след монтиране на кокилата на инсталацията се проверява за радиалното биене, като
се развърта за 5 – 10 минути с обороти, 10 %
по-високи от изчислените при машините с
хоризонтална ос на въртене, или се проверява
за дисбаланс при машините с вертикална ос
на въртене;
4. инсталациите за центробежно леене задължително се обезопасяват срещу аварийно
изскачане на кокилата или изпръскване на
течен метал;
5. почистването на кокилата се извършва
при ниски обороти (от 100 до 150 оборота за
минута) при машини с хоризонтална ос на
въртене; почистването се извършва от двата
края към средата; почистването на дъното
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и кокилата при машини с вертикална ос на
въртене се извършва при спряно работно
оборудване;
6. подгряването за обмазване на кокилата
се извършва в движение на ниски обороти;
7. затварящите фланци се закрепват чрез
набиване на самозаконтрящи се клинове, като
техният брой се определя от големината на
формата (не по-малко от 3 броя, разположени равномерно по диаметъра на фланците);
8. улеите за заливане се центроват така,
че техните накрайници да не се допират до
стените на фланеца;
9. заливането се извършва с предварително
подгрети кофи;
10. на ливането на мета ла от пещта в
леярс ката кофа се извършва при изключена
пещ; металът в леярската кофа не трябва да
е повече от 2/3 от обема є;
11. транспортирането на леярските кофи и
заливането на формите се извършват плавно,
без резки движения;
12. при транспортиране с кран не трябва да
се пресича пътят, по който преминават хора;
13. изваждането на отливката се извършва
при спряно и изключено от електрозахранването работно оборудване;
14. работещите носят лични предпазни
средства, осигуряващи защита от пръски
течен метал;
15. ремонт, поддържане и настройване на
инсталацията се извършва при изключено
електрозахранване от работещи с необходимата правоспособност.
(3) При леене с повишено налягане се
спазват следните изисквания:
1. до работа с машините за леене под
на л ягане се допускат само определените
лица, преминали предварително обучение и
инструктаж за безопасна работа;
2. монтирането на пресформите на машините за леене се извършва от оправомощено
лице (настройчик, механик, технолог);
3. преди започване на работа се проверяват
изправността на крайните изключватели на
машината и изправността на хидравличните
елементи (тръбопроводи, маркучи, цилиндри
и др.);
4. всички зони на машината, откъдето
може да има изпръскване на метал по време на леене, се обезопасяват със защитни
устройства;
5. след монтиране на пресформата на
машината се проверява изправността на подвижните є части (избивачи, контраизбивачи,
сърца, вложки и др.); подвижността им се
проверява и след първоначално подгряване
и обмазване;
6. почистването и обмазването на пресформата и прескамерата се извършват само
при спряно работно оборудване;
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7. не се допускат работещи в опасната
зона, където може да се получи аварийно
изпръскване на течен метал;
8. черпаците и приспособлени ята, използвани за леене, се обмазват и подгряват;
вместимостта им се съобразява с конкретната
отливка;
9. преместването на горещи отливки се
извършва с помощта на клещи и топлозащитни ръкавици;
10. при констатиране на неизправности по
машината за леене и/или авария на раздатъчната пещ машината се спира; работещият е
длъжен да изключи електрозахранването на
съоръжението и незабавно да информира
прекия си ръководител;
11. всички ремонтни дейности по машините
за леене под налягане и раздатъчните пещи
към тях се извършват само от квалифицирани,
обучени и оправомощени лица;
12. забраняват се ремонтни дейности, когато машината е в движение и е включено
електрическото є захранване;
13. всички ремонтни дейности се сигнализират с необходимите знаци, предупредителни надписи и маркировки, осигуряващи
безопасност на работещите;
14. дозареждането на топилните пещи се
извършва с блокове метал, предварително
подгрети до температурата, указана в технологичната инструкция.
Раздел IX
Изисквания за безопасност при прецизно
леене по стопяеми модели
Чл. 28. (1) При прецизно леене по стопяеми модели се спазват следните изисквания:
1. работещите трябва да са запознати със
специфичните изисквания и инструкциите
за осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
2. всички подвижни части на работното
оборудване се осигуряват с предпазни устройства, ограничаващи достъпа до тях;
3. при наличие на стоп-бутон последният
се поставя на видно и леснодостъпно място;
4. работните места и работното оборудване
се поддържат чисти със свободно пространство около тях;
5. във всички работни помещения се осигурява необходимата аспирационна система;
6. поддръжката и ремонтът на машините
и съоръженията се извършват при изключено
електрозахранване от определени работещи
с необходимата правоспособност;
7. при обгазяване работещите се извеждат
незабавно на чист въздух, оказва се долекарска
помощ и се търси лекарска помощ.
(2) При работа с оборудването за приготвяне на моделна смес се спазват следните
изисквания:
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1. всички достъпни повърхности с температура над 50 °С се топлоизолират;
2. преди включване на нагревателите в
установките се проверява нивото на водата
в казаните на помпонагревателната станция
и при необходимост се допълва;
3. не се допуска прегряване на водата във
водоподгряващата система над 90 °С;
4. пренасянето на моделната смес от ваните
за стопяване до агрегатите за привеждането
є в кашообразно състояние се извършва само
със здрави кофи и съоръжения;
5. готовата смес се изгребва от агрегата
само при спряна установка;
6. почистването на установката се извършва
след спиране и изстиване.
(3) При подготовка на моделната смес се
спазват следните изисквания:
1. смесването на отделните компоненти се
извършва при стайна температура;
2. нат рошаването на блокове моделна
смес се извършва с помощта на изправни и
обезопасени съоръжения;
3. почистването на съоръженията се извършва след тяхното спиране.
(4) При работа на полуавтоматичен шприц
се спазват следните изисквания:
1. шприцът се пуска след проверка на
неговата техническа изправност съгласно
писмена инструкция;
2. при зареждането на шприца и изготвяне на топимите модели работещите ползват
лични предпазни средства;
3. при изпръскване на моделна смес от
пресформата, заклинване или друга аварийна
ситуация конвейерът се спира.
(5) При изготвяне на моделния блок се
спазват следните изисквания:
1. за залепване на моделите се използват
поялници, работещи на 24 V;
2. не се допуска наличието на леснозапалими материали до поялниците;
3. при спиране на работа за почивка и
след приключване на работа поялникът се
изключва от контактната мрежа;
4. при приключване на работа работното
място се почиства от остатъци на моделна смес.
(6) При обмазване на моделни блокове се
спазват следните изисквания:
1. обмазването на моделните блокове се
извършва в подготвени специално за целта
помещения, осигурени с изправни аспирационна и пожароизвестителна инсталации;
2. работи се само при включена аспирационна инсталация;
3. до работа се допускат работещи без
медицински противопоказания за работа с
използваните свързващи вещества, преминали
обучение и инструктаж за безопасна работа;
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4. при обгазяване на помещението над допустимите норми работата се преустановява
до пълната му вентилация;
5. забранява се пушенето и използването
на искроотделящи машини, приспособления
и инструменти в помещенията за приготвяне
на огнеупорната суспензия;
6. при поява на искрене от електродвигателя
на хидролизатора съоръжението незабавно
се изключва от електрическата мрежа и се
уведомява дежурният електротехник;
7. при разливане по пода на свързващата
суспензия подът се почиства незабавно;
8. съдовете с киселини и основи се маркират с трайни надписи, обозначаващи вида,
концентрацията на съдържанието им, информация за опасност и инструкции за безопасна
работа с тях;
9. забранява се работа с химически активни вещества без или със неизправни лични
предпазни средства;
10. при попадане на опасни химични вещества или смеси върху открити части на
тялото те незабавно се промиват с вода и
при необходимост се търси лекарска помощ;
11. етилсиликатът се доставя в работното
помещение в количества, необходими за работната смяна;
12. пространството около работните места
се почиства периодично от суспензия и пясък.
(7) При работа с вани за изваряване на
черупките се спазват следните изисквания:
1. почистването на ваните се извършва
периодично след пълното им изстиване;
2. ваните се проверяват за офазяване и
при констатиране на такова се спират и се
уведомява прекият ръководител;
3. при запалване на ваните върху тях се
поставя метален капак;
4. при възникване на пожар се изключва
електрическото захранване и се съобщава
незабавно на противопожарните органи;
5. след приключване на работа ваните се
изключват от електрическата система.
(8) При прокаляване на огнеупорни черупки
се спазват следните изисквания:
1. релсовите пътища на количката за преместване на вагоните и за придвижването
им към тунелната пещ се поддържат чисти;
в началото и в края на релсовия път за придвижване на вагоните се поставят спирачни
устройства (буфери);
2. зареждането на черупковите форми върху
вагоните се извършва на студено с използване
на защитни ръкавици;
3. изваждането и преместването на вагоните
с прокалени черупки се извършва автоматично
или с метални куки;
4. всички ремонтни дейности по тунелната пещ и инсталацията за прокаляване
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се извършват след пълното є изстиване при
изключено електрозахранване.
Раздел X
Изисквания за безопасност при леене в
черупкови форми
Чл. 29. При заливане на черупкови форми
се спазват следните специфични изисквания
за безопасност:
1. всички дейности се извършват от правоспособен персонал в специално пригодени
за целта помещения или участъци;
2. запълването на черупкови форми с течен метал става при включена аспирационна
уредба;
3. подреждането на черупковите форми се
извършва в празен и сух метален палет;
4. ремонтът на конвейера се извършва само
при изключено табло за управление от персонал, притежаващ необходимата квалификация;
5. при установяване на обгазяване на
участъка над допустимите норми работата се
прекратява и работещите в него се извеждат
до проветряването му.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Метална шихта“ са всички основни и
помощни суровини и материали, необходими
за получаване на стопилки с определен химичен състав: стомана, чугун, цветни метали
и техните сплави, метални отпадъци (скрап),
възврат от собственото производство, феро
сплави и лигатури.
2. „Свързващи вещества“ са всички органични и неорганични вещества, осигуряващи
свързването на пясъка (основен компонент на
формовъчните и сърцевите смеси).
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.
§ 3. Министърът на труда и социалната
политика и минист ърът на икономиката
дават указания по прилагането на наредбата
съгласно своята компетентност:
1. министърът на труда и социалната политика – по раздел I. Общи изисквания;
2. министърът на икономиката – по раздели от II до X.
§ 4. Наредбата влиза в сила шест месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на труда и социалната политика:
Деница Сачева
Министър на икономиката:
Лъчезар Борисов
1440
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 41
от 25 февруари 2021 г.

за определяне на размера на индивидуалните
годишни вноски на клоновете на кредитни
институции от трети държави във Фонда за
преструктуриране на банки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и
условията за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски във Фонда за
преструктуриране на банки (ФПБ), дължими
от клоновете на кредитни институции от трети
държави, които са лицензирани в Република
България за осъществяване на дейност чрез
клон.
Чл. 2. (1) Вноските по чл. 1 се определят
ежегодно от Българската народна банка (БНБ)
в качеството є на орган за преструктуриране по чл. 2 от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) като
еднократни годишни суми с фиксиран размер.
(2) За всеки клон на кредитна институция
от трета държава се определя индивидуална
годишна вноска, като се вземат предвид размерът на гарантираните влогове на клоновете
на кредитни институции от трети държави и
наличните финансови средства в подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗВПКИИП.
(3) При определяне на вноските по чл. 1
се използват данни към 31 декември на пред
ходната година.
Чл. 3. Размерът на индивидуалните годишни вноски по чл. 1 се определя с решение на
Управителния съвет на БНБ по предложение
на подуправителя, ръководещ управление
„Емисионно“, в срок до 30 април на текущата
година.
Чл. 4. Вноските на клоновете на кредитни
институции от трети държави във ФПБ се
набират в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗВПКИИП.
Г л а в а

в т о р а

ИНФОМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАЗМЕРA НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ГОДИШНИ ВНОСКИ
Чл. 5. (1) При изчисляване на вноските по
чл. 1 БНБ използва информацията за размера на гарантираните влогове на клоновете
на кредитни институции от трети държави,
предоставена от Фонда за гарантиране на
влоговете в банките (ФГВБ).
(2) Ежегодно по искане на БНБ ФГВБ
п редоставя най-ак т уа лна информаци я за
размера на гарантираните влогове на всеки
от клоновете по ал. 1 към 31 декември на
референтната година.
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Чл. 6. Във връзка с определянето и събирането на вноските по чл. 1 БНБ може да ползва
информация, предоставяна за надзорни цели
от кредитните институции от трети държави
и техните клонове в Република България.
Г л а в а

т р е т а

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ГОДИШНИ ВНОСКИ
Чл. 7. Общият размер на годишните вноски
по чл. 1 се определя, като сумата, равняваща
се на 1 % от общия размер на гарантираните
влогове на клоновете на кредитни институции
от трети държави, се намали с размера на
наличните финансови средства в подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗВПКИИП.
Чл. 8. Индивидуалният размер на годишната вноска по чл. 1 за всеки клон на кредитна
институция от трета държава се изчислява,
като общият размер на вноските, получен по
реда на чл. 7, се разпределя между клоновете пропорционално на относителния дял на
гарантираните им влогове в общия размер
на гарантираните влогове на клоновете на
кредитни институции от трети държави към
31 декември на референтната година.
Чл. 9. (1) В случай че общият размер на
годишните вноски, определен по реда на чл. 7,
е отрицателно число, индивидуални вноски на
клоновете на кредитни институции от трети
държави не се определят и не се събират.
(2) Определянето и внасянето на вноски
по чл. 1 се възобновява, когато резултатът
от ежегодното определяне на общия размер
на вноските по чл. 7 е положително число.
Чл. 10. (1) В случай че към 31 декември
на референтната година наличните средства в
подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗВПКИИП
са намалели с повече от 30 % спрямо пред
ходната година, Управителният съвет на БНБ
може да определи индивидуални вноски по
чл. 1 в размер, по-малък от размера, изчислен
по реда на чл. 8.
(2) При вземане на решението по ал. 1
Управителният съвет на БНБ преценява дали
плащането на индивидуалните годишни вноски може да застраши ликвидните позиции на
клоновете на кредитни институции от трети
държави, както и дали определените индивидуални годишни вноски надвишават нетната
печалба на съответния клон на кредитна институция от трета държава към 31 декември
на референтната година.
(3) Намалението на вноските по ал. 1 се
определя така, че общият размер на годишните
вноски по чл. 7 да бъде достигнат в срок не
по-дълъг от 6 години.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪБИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ГОДИШНИ ВНОСКИ
Чл. 11. (1) В срок до 1 май на текущата
година подуправителят, ръководещ управление „Емисионно“, уведомява всеки клон на
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кредитна институция от трета държава за
размера на индивидуалната годишна вноска,
която следва да бъде внесена във ФПБ.
(2) Клоновете на кредитни институции
от трети държави внасят индивидуално определените годишни вноски по сметката на
подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗВПКИИП
в 30-дневен срок считано от датата на уведомлението по ал. 1.
Чл. 12. (1) При неизпълнение на задължението за плащане на вноска по чл. 1 за
срока на забавата се начислява лихва върху
дължимата сума в размер на законната лихва.
(2) К лонът на кредитна институция от
трета държава се уведомява за размера на
дължимата лихва по реда на чл. 11, ал. 1.
Г л а в а

п е т а

НОВИ КЛОНОВЕ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И
ПРОМЯНА В СТАТУСА
Чл. 13. Първата индивидуална годишна
вноска за новоустановен клон на кредитна
институция от трета държава се определя през
годината, следваща годината, в която клонът
е започнал да осъществява разрешената му
дейност съгласно издадения от БНБ лиценз.
Чл. 14. При промяна в статуса на клон на
кредитна институция от трета държава, в това
число прекратяване на дейността и преобразуване, не се извършва преизчисляване или
освобождаване от задължението за вноска по
чл. 1, определена за годината, през която е
настъпила промяната.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Гарантирани влогове“ e понятие по смисъла на § 1, т. 5 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.
2. „Клон“ е понятие по смисъла на член 4,
параграф 1, т. 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейск и я парламен т и на Съвета
от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012.
3. „Референтна година“ е годината, определена съгласно чл. 2, ал. 3.
4. „Налични финансови средства“ са средствата на подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗВПКИИП, които включват годишните вноски от клоновете на кредитни институции от
трети държави; доходите от инвестиране на
средствата от подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗВПКИИП; сумите, получени от възстановяване на средства, използвани за целите
на преструктурирането по реда, предвиден
при прилагане на съответните инструменти
за преструктуриране и свързаните с тях доходи и компенсации; без да се намаляват със
средствата, предоставени като заеми съгласно
чл. 142, aл. 2 от ЗВПКИИП.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Средствата, разпределени в подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници към датата на
влизане в сила на тази наредба, се включват
в размера на наличните финансови средства
по чл. 7.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 139, ал. 6 от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници и е приета с
Решение № 45 от 25 февруари 2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Управител:
Димитър Радев
1392

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване
на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги
и платежните системи и за изискванията
към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
(обн., ДВ, бр. 32 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 21
от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 4 цифрата „7“ се заменя
с „14“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 думата „одитирани“ се заменя
с „годишни“, а след думите „съществуването
му“ се поставя запетая и се добавя „заверени
от одитор, когато е приложимо“ и се поставя
запетая.
2. В ал. 2 т. 9 се отменя.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 6:
„(6) За заявлението и приложените към
него документи и информация се прилагат
разпоредбите на чл. 3, ал. 3 – 8.“
§ 4. В чл. 8, ал. 3 изречение първо се изменя
така: „Междинна или годишна печалба може
да се включи като елемент на капитала по
ал. 1, т. 3, преди годишният финансов отчет
да е приет от общото събрание на дружеството,
с предварително разрешение на БНБ, ако са
спазени условията по чл. 26, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.“, а в изречение
второ думата „одобрение“ се заменя с „разрешение“.
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§ 5. В чл. 12, ал. 1 думите „15 юли“ се
заменят с „30 юни“.
§ 6. В чл. 15, ал. 11 цифрата „7“ се заменя
с „14“.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „броят“ се заменя с „общият брой“;
б) в т. 2 думата „стойността“ се заменя с
„общата стойност“.
2. В ал. 2 в изречение първо след думата
„включително“ се добавя „предоставяне на
информаци я за спазване на изиск вани ята на глави четвърта и пета от Закона за
платежните услуги и платежните системи“,
създава се ново изречение второ: „Централното звено за контакт служи като единно
звено за контакт на платежната институция
във връзк ите є с компетентните органи
на изпращащата държава членка и БНБ,
включително като предоставя документи и
информация на компетентните органи при
поискване.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
3. В ал. 4 цифрата „7“ се заменя с „14“.
§ 8. В чл. 32, ал. 13 цифрата „7“ се заменя
с „14“.
§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „броят“ се заменя с „общият брой“;
б) в т. 2 думите „стойността на извършените
платежни операции и/или разпространените
електронни пари“ се заменят с „общата стойност на платежните операции, извършени“;
в) в т. 3 след думите „общият брой на
платежните операции“ се поставя запетая, а
думите „и/или разпространените електронни
пари“ се заменят с „извършени“.
2. В ал. 2 в изречение първо след думата
„включително“ се добавя „предоставяне на
информация за спазване на изискванията на
глави четвърта и пета от Закона за платежните услуги и платежните системи“, създава
се ново изречение второ: „Централното звено за контакт служи като единно звено за
контакт на дружеството за електронни пари
във връзките му с компетентните органи
на изпращащата държава членка и БНБ,
включително като предоставя документи и
информация на компетентните органи при
поискване.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
3. В ал. 4 цифрата „7“ се заменя с „14“.
§ 10. В чл. 58, ал. 2 думите „15 юли“ се
заменят с „30 юни“.
§ 11. В чл. 60, ал. 2 в изречение първо думата „годишна“ се заменя с „полугодишна“, а
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в изречение второ думите „втория календарен
месец, следващ отчетния годишен период“ се
заменят с „месеца, следващ отчетния полугодишен период“.
§ 12. Създава се чл. 61а:
„Ред за предоставяне на отчетността
Чл. 61а. (1) Отчетите по чл. 10, 29, 60 и 61
се предоставят по електронен път чрез информационна система.
(2) Българската народна банка извършва
контрол върх у предоставената отчетност,
както следва:
1. форма лен кон т рол – а вт омат изи ра н
контрол за задължително попълване на изиск
ваните в отчетните форми полета, спазване
на форматите, както и спазване на предварително определена зависимост между различни
полета в отчетните форми;
2. логически контрол – контрол за смисъла
на предоставената отчетност, който представ
лява оценка и анализ на данните, както и
съпоставка с други данни, налични в БНБ.
(3) Отчетите по чл. 10, 29, 60 и 61 се считат за предоставени на БНБ след успешното
преминаване на контрола по ал. 2.
(4) Отчетните единици коригират вече
предоставени отчети в срок до 14 дни от
у ведом яването им за необходимост та от
корекция.
(5) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указание реда
за подаване и корекция на отчетите по чл. 10,
29, 60 и 61.“
§ 13. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „сетълмента“ се
добавя „на въведени в РИНГС нареждания
за превод и заявки за сетълмент“.
2. В ал. 2, т. 1 думата „нетен“ и думите
„към определен момент“ се заличават.
§ 14. Член 68 се изменя така:
„Отхвърляне на заявка за сетълмент
Чл. 68. (1) Заявка за нетен сетълмент и
заявк а за сетълмент за осигуряване на средства
за незабавни плащания, подадена съгласно
графика на системния ден от оператор на
платежна система или система за сетълмент
на ценни книжа, която не може да бъде изпълнена поради недостатъчна наличност по
сметка за сетълмент на участник, се отхвърля
от РИНГС в рамките на 15 минути от момента
на приемането є.
(2) Системният оператор преизчислява
заявката по ал. 1, без да включва плащанията
от участника с недостатъчна наличност или
превода на средства за незабавни плащания
на участника с недостатъчна наличност, и
подава към РИНГС без неоснователно забавяне преизчислената заявка за сетълмент, за
да не се възпрепятства изпълнението на пла-
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тежните операции на останалите участници
в съответната система.
(3) След действията по ал. 2:
1. системeн оператор, подал заявка за нетен
сетълмент по ал. 1, включва плащанията по
ал. 2 в следващата си заявка за сетълмент по
графика на системния ден;
2. системен оператор, подал заявка за сетълмент за осигуряване на средства за незабавни плащания по ал. 1, предприема действия
съобразно реда, определен в правилата на
оперираната от него система по отношение
на преводите по ал. 2.
(4) В случай че заявката по ал. 1 е пос
ледната заявка за сетълмент на съответния
системен оператор по графика на системния
ден, след действията по ал. 2:
1. само системен оператор на платежна
система, обработваща платежни операции,
свързани с карти, който е създал гаранционен
механизъм по чл. 46, изпраща без неоснователно забавяне отделна заявка за сетълмент в
РИНГС единствено с плащанията по ал. 2; за
сетълмента є се използват средства от гаранционния механизъм, без да се прилага ал. 1;
2. системен оператор на система, с изключение на посочената в т. 1, предприема действия
съобразно реда, определен в правилата на
оперираната от него система по отношение
на плащанията или превода по ал. 2.
(5) Заявка за сетълмент, за която поради
липса на достатъчно средства по сметката за
сетълмент на участник не е извършен сетълмент до края на системния ден, се отхвърля
от РИНГС.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Отчетите по чл. 60, ал. 2 за отчетната
2020 г. се предоставят в управление „Банково“
на БНБ с данни на годишна база в срок до
28 февруари 2021 г.
§ 16. Отчетите по чл. 60, ал. 2 с данни на
шестмесечна база се предоставят в управление
„Банково“ на БНБ в срок до 31 юли 2021 г.
за първото полугодие на 2021 г.
§ 17. Тази наредба се издава на основание
чл. 9, ал. 7, чл. 10, ал. 2, чл. 14, ал. 2, чл. 24,
ал. 2, чл. 28, ал. 6, чл. 32, ал. 3, чл. 37, ал. 5,
чл. 39, ал. 7, чл. 40, ал. 4, чл. 43, ал. 3, чл. 44,
чл. 135, ал. 2, чл. 145, ал. 5 и чл. 155 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
и е приета с Решение № 40 от 25 февруари
2021 г. на Управителния съвет на Българската
народна банка.
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 14, който влиза в сила от
1 април 2021 г.
Управител:
Димитър Радев
1400
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за услов ията
и реда за откриване на платежни сметки,
за изпълнение на платеж ни операции и
за използване на платежни инструменти
(обн., ДВ, бр. 37 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 50
от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 24 т. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „всеки“ се заличава.
2. В ал. 4 думите „всеки оправомощен“ се
заменят с „оправомощения“, а думите „чрез
терминално устройство АТМ на територията
на страната“ се заличават.
3. В ал. 5 след думите „За извършване
на“ се добавя „електронни“, думите „от разстояние“ се заличават, след думите „издател
на платежната карта“ се добавя „може да“,
а думите „които осигуряват“ се заменят със
„за осигуряване“.
§ 3. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „към която чрез телекомуникационна среда е свързано“ се заменят
със „след получаването на заявка за авторизация от“.
2. В ал. 5 думата „банки“ се заменя с „доставчици на платежни услуги“, а след думите
„лицензирани от БНБ“ се добавя „и клонове
на доставчици на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната“ и
се поставя запетая.
3. В ал. 6 навсякъде думата „банки“ се
заменя с „доставчици на платежни услуги“.
4. В ал. 7 навсякъде думата „банки“ се
заменя с „доставчици на платежни услуги“.
§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Вальор
на платежни операции в левове, свързани с
платежни карти“.
2. Алинея 1 се отменя.
3. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с
„чл. 148а, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи“, след думите „е
работният ден“ се поставя запетая, а думите
„на РИНГС, в който сметката за сетълмент
на банката издател е задължена чрез заявката за сетълмент на системния оператор“ се
заменят с „в който сметката на доставчика
на платежни услуги издател е задължена със
сумата по платежната операция“.
4. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с
„чл. 148а, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи“, след думите „от
работния ден“ се поставя запетая, а думите
„на РИНГС, в който сметката за сетълмент
на банката, приемаща плащания с карти,
е заверена чрез заявката за сетълмент на
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системния оператор“ се заменят с „в който
сметката на доставчика на платежни услуги,
приемащ плащания с карти, е заверена със
сумата по платежната операция“.
§ 5. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 5 числото „27“ се заменя с „26“.
§ 6. В чл. 45, ал. 2 думите „Насоки на ЕБО
EBA/GL/2017/17 относно мерките за сигурност
спрямо операционните рискове и рисковете,
свързани със сигурността, за платежните услуги съгласно Директива (ЕС) 2015/2366“ се
заменят с „Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/04
относно управление на риска в областта на
ИКТ и сигурността“.
§ 7. В чл. 46 след думите „предоставят на
БНБ“ се поставя запетая, добавя се „по електронен път чрез информационна система“ и
се поставя запетая.
§ 8. В чл. 48, ал. 5 накрая се добавя „чрез
информационна система“.
§ 9. В чл. 51 ал. 3 се изменя така:
„(3) Доставчиците на платежни услуги,
лицензирани от БНБ, и доставчиците на
платежни услуги, лицензирани в други държави – членки на ЕС, извършващи дейност
на територията на Република България чрез
клон, предоставят на БНБ на тримесечна и
шестмесечна база отчет за предоставените
от тях платежни услуги във връзка с изиск
ванията на Регламент (ЕС) 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември
2013 г. относно статистика на плащанията.
Отчетът на тримесечна база се предоставя
в управление „Банково“ на БНБ до края на
месеца, следващ отчетния тримесечен период,
а отчетът на шестмесечна база се предоставя
до края на втория месец, следващ отчетния
шестмесечен период.“
§ 10. Създава се чл. 52а:
„Ред за предоставяне на отчетността
Чл. 52а. (1) Отчетите по чл. 51 и 52 се
предоставят по електронен път чрез информационна система.
(2) Българската народна банка извършва
контрол върх у предоставената отчетност,
както следва:
1. форма лен кон т рол – а вт омат изи ра н
контрол за задължително попълване на изискваните в отчетните форми полета, спазване
на форматите, както и спазване на предварително определена зависимост между различни
полета в отчетните форми;
2. логически контрол – контрол за смисъла
на предоставената отчетност, който представ
лява оценка и анализ на данните, както и
съпоставка с други данни, налични в БНБ.
(3) Отчетите по чл. 51 и 52 се считат за
предоставени на БНБ след успешното преминаване на контрола по ал. 2.
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(4) Доставчиците на платежни услуги и
издателите на електронни пари коригират
вече предоставени отчети в срок до 14 дни
от уведомяването им за необходимостта от
корекция.
(5) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание
реда за подаване и корекция на отчетите по
чл. 51 и 52.“
§ 11. В чл. 54 се създава ал. 4:
„(4) Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, които са въвели специален
интерфейс, публикуват на своята интернет
страница статистически данни в съответствие с чл. 32, параграф 4 от Регламент (ЕС)
2018/389 и насоки 2.2 и 2.3 от Насоки на ЕБО
EBA/GL/2018/07 относно условията за възползване от освобождаване от задължението
за създаване на резервен механизъм съгласно член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС)
2018/389 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2018/07) до
15-о число на месеца, следващ тримесечния
период, за който се отнасят данните.“
§ 12. В чл. 55, ал. 2 думите „относно условията за възползване от освобождаване
от задължението за създаване на резервен
механизъм съгласно член 33, параграф 6 от
Регламент (ЕС) 2018/389 (Насоки на ЕБО
EBA/GL/2018/07)“ се заличават.
§ 13. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 14. В приложение № 1 към чл. 34 в текста относно чл. 118, ал. 1, т. 3 за услугата „Теглене на пари в брой от сметка“ думите „в
страната“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Отчетите по чл. 51, ал. 3 за отчетната
2020 г. се предоставят в управление „Банково“
на БНБ с данни на годишна база в срок до
28 февруари 2021 г.
§ 16. Отчетите по чл. 51, ал. 3 за отчетната
2021 г. се предоставят в управление „Банково“
на БНБ само с данни на шестмесечна база в
срок до 31 юли 2021 г. за първото полугодие
на 2021 г. и до 31 януари 2022 г. за второто
полугодие на 2021 г.
§ 17. Първото подаване на отчетите по
чл. 51, ал. 3 на тримесечна и шестмесечна база
започва с предоставяне на данни за първото
тримесечие на 2022 г. в срок до 30 април 2022 г.
и за първото полугодие на 2022 г. в срок до
31 август 2022 г. Отчетите се предоставят в
управление „Банково“ на БНБ.
§ 18. Тази наредба се издава на основание
чл. 67, ал. 5, чл. 99, ал. 6 и чл. 155 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
и е приета с Решение № 39 от 25 февруари
2021 г. на Управителния съвет на Българската
народна банка.
Управител:
Димитър Радев
1399
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ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ
И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Наредба за изменение на Наредба № 3 от
19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните (ДВ, бр. 38 от 2005 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така: „Наредба № 3 от 2005 г. за възнаг
ражденията, които се изплащат за изпълнение
на задачи, свързани с дейността на местните
комисии за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните“.
§ 2. В чл. 1 думите „За положения труд в
работата на“ се заменят със „За изпълнение
на задачи, свързани с дейността на“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „до 7 лв. на заседание“ се
заменят с „до 20 лв. на заседание“.
2. В т. 2 думите „до 7 лв. на заседание“ се
заменят с „до 20 лв. на заседание“.
3. В т. 3 думите „до 7 лв. на заседание“ се
заменят с „до 20 лв. на заседание“.
4. В т. 4 думите „до 20 лв. на изготвен
доклад“ се заменят с „до 50 лв. на изготвен
доклад“.
5. В т. 5 думите „до 10 лв. на заседание на
състава“ се заменят с „до 20 лв. на заседание
на състава“.
6. В т. 6 думите „до 20 лв. на заседание на
състава“ се заменят с „до 40 лв. на заседание
на състава“.
7. В т. 7 думите „до 10 лв. на протокол“ се
заменят с „до 20 лв. на протокол“.
8. Точка 8 се изменя така:
„8. за участие в заседанието на съда по
чл. 24, ал. 3 от ЗБППМН, както и в последващи инстанции на съдебното производство – до
50 лв. на заседание;“.
9. Точка 9 се изменя така:
„9. за разработване, както и за участие в
разработването на програми, стратегии, планове, методически и други материали, работа
в консултативни центрове и/или центрове за
превенция, консултации и други свързани с
дейността по предотвратяване и борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните – до 300 лв.“
10. Точка 10 се заличава.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на всеки член на местната комисия в работата на комисията, в
работата на състава по чл. 11, ал. 2 или в
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разработването на програмата за превенция
и противодействие“ се заменят с „на съответното лице в изпълнението“.
2. Алинея 2 се заличава.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така: „За
изплащане на възнагражденията по чл. 2 сек
ретарят на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните предоставя на председателя
на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните заедно с предложението за
конкретния размер на съответните възнаг
раждения и следните документи:“;
б) в т. 5 думите „копие от представената
и приета на пленарно заседание на местната комисия програма; възнаграждението се

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

изплаща, както следва: 50 % след приемане
програмата от пленарния състав на местната
комисия за БППМН и 50 % при приключването
на нейната реализация“ се заменят с „копие от
разработените програми, стратегии, планове,
методически и други материали, свързани с
дейността по предотвратяване и борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните“.
2. Алинея 2 се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Красимир Каракачанов
1583
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-63
от 26 януари 2021 г.
На основание на чл. 21а, ал. 2 и 3 от Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 44 от Наредба № 5 от 2019 г.
за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти
и храни със защитени географски означения и
традиционно специфичен характер, за контрол
за съответствие с продуктовата спецификация
и за водене на регистри на производителите и
контролиращите лица, доклад от доц. д-р Янко
Иванов – заместник-министър на земеделието,
храните и горите с рег. индекс № 93-462 от
26.01.2021 г., и във връзка с подадено от „Нутрамед“ – ЕООД, заявление с рег. индекс № 70-5511
от 7.12.2020 г. с искане за временно разрешение
за осъществяване на контрол за съответствие
на земеделски продукти и храни с географски
означения и храни с традиционно специфичен
характер със спецификацията на продукта или
храната, както и приложенo копие от доклад на
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, удостоверяващ, че е открита процедура по преакредитация на „Нутрамед“ – ЕООД,
с рег. № 36/16 ОСП/ПА/21.08.2020 г., нареждам:
Разрешавам временно на „Нутрамед“ – ЕООД,
EИК 201694362, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Сливница № 6а, ет. 6, офис
№ 12, да упражнява дейност като контролиращо
лице по смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и храни
в съответствие с чл. 18, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС за
осъществяване на контрол за съответствие със
спецификацията на защитено географско указание
(ЗГУ) „Горнооряховски суджук“, ЗГУ „Българско
розово масло“, храна с традиционно специфичен
характер (ХТСХ) „Филе Елена“, ХТСХ „Роле
Трапезица“, ХТСХ „Луканка Панагюрска“, ХТСХ
„Кайсерован врат Тракия“ и ХТСХ „Пастърма
говежда“.
Настоящото разрешение се издава за срок от
изтичането на действащото разрешение до прик
лючване на процедурата по преакредитация, но
не по-дълъг от 6 месеца.
Заповедта да се съобщи на заявителя и на
заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

1524

Министър:
Д. Танева

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-18
от 19 февруари 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 01-516898-4.11.2020 г.
от Община Петрич и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. Гр. Петрич, EKATTE 56126, община Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 56126.451.6:
площ: 25 664 кв. м, за местен път, собственост
на Община Петрич.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 56126.1.338:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 542 кв. м, площ след
промяната: 1786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.1.339:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2162 кв. м, площ след промяната:
2069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.1: друг
вид нива, собственост на Иван Петров Трайков,
площ преди промяната: 3534 кв. м, площ след
промяната: 3528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.26:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 3312 кв. м, площ след
промяната: 3294 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.37:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 448 кв. м, площ след промяната: 158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.39:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 973 кв. м, площ след промяната: 738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.40:
нива, собственост на Кирил Дамянов Поповски,
площ преди промяната: 1346 кв. м, площ след
промяната: 1234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.41:
нива, собственост на Кирил Борисов Миленков,
площ преди промяната: 1470 кв. м, площ след
промяната: 1313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.51:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2208 кв. м, площ след промяната: 2189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.4.55:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
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преди промяната: 84 кв. м, площ след промяната:
69 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.5.3:
нива, собственост на Методи Борисов Иванов,
площ преди промяната: 1783 кв. м, площ след
промяната: 1758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.5.6:
нива, собственост на Огнян Стоилов Зайков,
площ преди промяната: 2505 кв. м, площ след
промяната: 2474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.5.40: друг
вид трайно насаждение, собственост на Симеон
Христов Мораскалиев и Соня Симеонова Митова,
площ преди промяната: 3330 кв. м, площ след
промяната: 3299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.5.67:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2689 кв. м, площ след
промяната: 2421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.5.100:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 461 кв. м, площ след
промяната: 449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.5.101:
нива, собственост на Елвира Живкова Юзирова,
площ преди промяната: 2099 кв. м, площ след
промяната: 2055 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.5.111:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 71 820 кв. м, площ след промяната: 71 731 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.6.50: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
3681 кв. м, площ след промяната: 3670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.175.53:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 77 931 кв. м, площ след промяната: 77 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.175.63:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 3950 кв. м, площ след промяната:
3677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.175.68:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1668 кв. м, площ след промяната: 1646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.175.69:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1121 кв. м, площ след промяната: 1112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.175.75:
друг вид земеделска земя, собственост на Общински поземлен фонд – Петрич, площ преди
промяната: 7770 кв. м, площ след промяната:
7496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.175.76:
друг вид трайно насаждение, собственост на Никола Димитров Костуранов, площ преди промяната:
1119 кв. м, площ след промяната: 1106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.1:
нива, собственост на Иван Илиев Стойков, площ
преди промяната: 2369 кв. м, площ след промяната: 2351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.6:
нива, собственост на Диана Николаева Андонова,
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площ преди промяната: 1602 кв. м, площ след
промяната: 1562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.7:
нива, собственост на Танчо Георгиев Неделчев,
Илия Георгиев Неделчев и Вангелия Георгиева
Терзийска, площ преди промяната: 2301 кв. м,
площ след промяната: 2298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.10:
нива, собственост на Венелин Атанасов Ковачев
и Огнян Милев Милев, площ преди промяната:
8514 кв. м, площ след промяната: 8278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.63:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 7088 кв. м, площ след промяната:
7080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.65:
нива, собственост на Иван Петров Боринаров,
площ преди промяната: 2992 кв. м, площ след
промяната: 2967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.66:
нива, собственост на Стефан Кирилов Гочков,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.67:
нива, собственост на Стефан Кирилов Гочков,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.100:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 472 кв. м, площ след промяната: 469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.101:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2049 кв. м, площ след промяната:
2035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.190.9:
нива, собственост на ДПФ МК Читалище „Братя
Миладинови“, площ преди промяната: 2882 кв. м,
площ след промяната: 2822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.190.10:
нива, собственост на Петър Костадинов Трендафилов, Величка Трайкова Николова и Мария
Трайкова Кънчева, площ преди пром яната:
2845 кв. м, площ след промяната: 2808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.190.19:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 5057 кв. м, площ след
промяната: 4067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.190.27:
нива, собственост на Атанас Илиев Гущеров и
Христо Иванов Христов, площ преди промяната:
951 кв. м, площ след промяната: 903 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.190.50:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2793 кв. м, площ след
промяната: 2781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.190.51:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2026 кв. м, площ след промяната: 2024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.451.2:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Петрич,
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площ преди промяната: 145 942 кв. м, площ след
промяната: 145 768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.451.5:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на „Йотов и
Син България“ – ООД, площ преди промяната:
340 358 кв. м, площ след промяната: 336 666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.987.54:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Елена Костадинова Петрова, Злата Методиева
Герасимова, Софка Методиева Ангелова и Кирил Методиев Петров, площ преди промяната:
1912 кв. м, площ след промяната: 1886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.987.55:
друг вид трайно насаждение, собственост на Мария Кирилова Стоянова, площ преди промяната:
1545 кв. м, площ след промяната: 1511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56126.987.56:
друг вид трайно насаждение, собственост на Велик Танков Налджиев, площ преди промяната:
1522 кв. м, площ след промяната: 1521 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 56126.6.102:
площ: 5042 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 56126.175.77:
площ: 3676 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 56126.185.102:
площ: 3807 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 56126.451.3:
площ: 6729 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич.
II. С. Беласица, EKATTE 03294, община Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-528 от 20.10.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03294.64.54:
площ: 187 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.60:
площ: 6719 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.61:
площ: 284 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.62:
площ: 1782 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.64:
площ: 767 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03294.62.25:
друг вид трайно насаждение, собственост на Ката
Георгиева Свечева-Занкова, площ преди промяната: 3582 кв. м, площ след промяната: 3441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.62.66:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2920 кв. м, площ след промяната:
2918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.62.88:
друг вид трайно насаждение, собственост на Ге-
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орги Спиров Цветков, площ преди промяната:
5402 кв. м, площ след промяната: 5210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.62.114:
друг вид трайно насаждение, собственост на Георги Николов Марков, площ преди промяната:
1500 кв. м, площ след промяната: 1497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.62.117:
пасище, собственост на Роза Манасиева Златинова, площ преди промяната: 800 кв. м, площ след
промяната: 698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.62.118:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1063 кв. м, площ след промяната: 994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.63.5:
нива, собственост на Мица Стойчева Коцинова,
площ преди промяната: 1525 кв. м, площ след
промяната: 1287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.63.267:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2078 кв. м, площ след промяната:
2071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.64.43:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Васил Николов Ников, площ преди промяната:
5285 кв. м, площ след промяната: 5262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.64.51:
нива, собственост на Мирослав Методиев Сураджиев, площ преди промяната: 7708 кв. м, площ
след промяната: 7690 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.64.218:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 4064 кв. м, площ след
промяната: 4027 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.64.264:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1805 кв. м, площ след промяната: 115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.65.263:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1721 кв. м, площ след промяната: 1569 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.1:
овощна градина, собственост на Кирилка Георгиева Котоманова и Илия Георгиев Велков,
площ преди промяната: 7258 кв. м, площ след
промяната: 7115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.5:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 1463 кв. м, площ след промяната:
1458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.19:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Красимира Леонидова Пецанова, Евелина Николова Гълъбова и Стоимен Димитров Ковачев,
площ преди промяната: 4174 кв. м, площ след
промяната: 4153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.20:
друг вид трайно насаждение, собственост на Велика Чаушева и Христо Ф. Ангелов, площ преди
промяната: 4628 кв. м, площ след промяната:
4435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.31: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Петрич, площ преди промяната:
1358 кв. м, площ след промяната: 1357 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.41:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Анго Велков Златанов, площ преди промяната:
2644 кв. м, площ след промяната: 2433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.50: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
907 кв. м, площ след промяната: 900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.51:
нива, собственост на Дина Иванов Илков, площ
преди промяната: 1492 кв. м, площ след промяната: 1404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.211:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 36 266 кв. м, площ след
промяната: 34 103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.268:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2941 кв. м, площ след промяната: 203 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.655:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 12 494 кв. м, площ след промяната: 6776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.10:
нива, собственост на Исмаил Мехмедов Куртов и
Мария Илиева Стоянова (Френгова), площ преди
промяната: 2776 кв. м, площ след промяната:
2728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.24:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 920 кв. м, площ след
промяната: 874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.29:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9163 кв. м, площ след промяната:
8816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.51:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2745 кв. м, площ след промяната:
2406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.55:
нива, собственост на Мария Коцева Кирова,
Стоянка Коцева Коматова и Георги Великов
Кюрпеев, площ преди промяната: 5141 кв. м,
площ след промяната: 4999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.217:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 7625 кв. м, площ след
промяната: 25 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.607:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 97 438 кв. м, площ след промяната: 95 551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.625: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
76 кв. м, площ след промяната: 59 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.677:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3275 кв. м, площ след промяната: 2289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.717: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Петрич, площ преди промяната:
94 кв. м, площ след промяната: 70 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.718:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1575 кв. м, площ след промяната: 1064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.6: друг
вид трайно насаждение, собственост на Вангелия
Георгиева Казанджиева, площ преди промяната:
8048 кв. м, площ след промяната: 7808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.7:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Илия Кочев Шаламанов, площ преди промяната:
5996 кв. м, площ след промяната: 5984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.12:
друг вид трайно насаждение, собственост на Лозан Георгиев Котоманов, площ преди промяната:
3040 кв. м, площ след промяната: 3008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.13:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Илия Страхилов Филчев, площ преди промяната: 3962 кв. м, площ след промяната: 3905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.15:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 4475 кв. м, площ след
промяната: 4312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.16:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Петрич, площ преди
промяната: 2077 кв. м, площ след промяната:
2072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.17:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Милчо Стоянов Мърваков, площ преди промяната: 1443 кв. м, площ след промяната: 1411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.79.18:
друг вид трайно насаждение, собственост на Ангел
Митов Дюзов, площ преди промяната: 1020 кв. м,
площ след промяната: 1009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.213:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 458 кв. м, площ след
промяната: 434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.621:
пасище, собственост на Дина Иванов Илков,
площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след
промяната: 872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.622:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 322 кв. м, площ след
промяната: 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.623:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 163 кв. м, площ след промяната: 135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.624:
пасище, собственост на общински поземлен фонд,
площ преди промяната: 868 кв. м, площ след
промяната: 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.648:
пасище, собственост на Мирчо Христов Петров,
площ преди промяната: 1067 кв. м, площ след
промяната: 1038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.697:
пасище, собственост на общински поземлен фонд,
площ преди промяната: 205 019 кв. м, площ след
промяната: 203 503 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.131.1:
пасище, собственост на общински поземлен фонд,
площ преди промяната: 7130 кв. м, площ след
промяната: 6647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.131.29:
пасище, собственост на общински поземлен фонд,
площ преди промяната: 60 148 кв. м, площ след
промяната: 60 022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.131.707:
за друг вид застрояване, собственост на „ДЖИ ЕР
ЕМ“ – ООД, площ преди промяната: 40 185 кв. м,
площ след промяната: 39 717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.131.714:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 206 692 кв. м, площ след промяната: 204 041 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 03294.62.216:
площ: 692 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.78.602:
площ: 2775 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.114.297:
площ: 104 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

1449

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-19
от 22 февруари 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 01-571857-8.12.2020 г.
о т Т П Държ а вно г ор ско с т опа нс т во „Бу йновци“, вх. № 01-584772-16.12.2020 г., вх. № 01584861-16.12.2020 г., вх. № 01-584920-16.12.2020 г.
и вх. № 01-584958-16.12.2020 г. от Община Елена
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
І. С. Буйновци, EKATTE 06896, община Елена,
одобрени със Заповед № РД-18-661 от 10.11.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06896.260.61:
площ: 546 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.62:
площ: 294 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 06896.260.63:
площ: 660 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06896.175.8:
изоставена орна земя, ДПФ, площ преди промяната: 18 338 кв. м, площ след промяната:
18 326 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.175.23:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Пена Йорданова Василева, площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след промяната: 7750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.175.157:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5160 кв. м,
площ след промяната: 5145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.192.7: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната:
4527 кв. м, площ след промяната: 4340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.194.5:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 4460 кв. м,
площ след промяната: 4029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.194.10:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3027 кв. м,
площ след промяната: 3004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.7:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Драгостин Костадинов Николов, площ:
14 532 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.11:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Петко Недев Стойков, площ преди промяната:
12 997 кв. м, площ след промяната: 12 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.12:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Стефан Милков Иванов, площ преди промяната:
27 395 кв. м, площ след промяната: 27 253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Пена Петкова Стефанова, площ преди
промяната: 16 798 кв. м, площ след промяната:
16 278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.14:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван Николов Дончев, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.15:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Георги Йорданов Коларов, площ преди промяната: 7399 кв. м, площ след промяната: 7054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.16:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Стефан Петров Гущеров, площ преди
промяната: 11 998 кв. м, площ след промяната:
10 848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.28:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Пламен Йорданов Раднев и Радомир Йорданов
Раднев, площ преди промяната: 20 397 кв. м,
площ след промяната: 19 636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.29:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Никола Стойков Стоев, площ преди промяната:
10 798 кв. м, площ след промяната: 10 153 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06896.260.30:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Антон Йорданов Първов, площ преди промяната: 6799 кв. м, площ след промяната: 6668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.34:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Диана Йорданова Петкова, площ преди промяната: 6450 кв. м, площ след промяната: 6296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.35:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Валентина Иванова Динкова, площ преди
промяната: 6448 кв. м, площ след промяната:
6447 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.40:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
302 329 кв. м, площ след промяната: 302 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.41:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
121 909 кв. м, площ след промяната: 121 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.42: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:
19 635 кв. м, площ след промяната: 29 133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.43:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
574 176 кв. м, площ след промяната: 585 358 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.260.52:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
500 927 кв. м, площ след промяната: 498 098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06896.270.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 5 503 342 кв. м, площ след промяната:
5 489 768 кв. м.
ІІ. С. Палици, EKATTE 55261, община Елена,
одобрени със Заповед № РД-18-944 от 18.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 55261.44.91:
площ: 260 кв. м, нива, собственост на Валентин
Владимиров Гуцов;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.92:
площ: 1846 кв. м, нива, собственост на Валентин
Владимиров Гуцов;
поземлен имот с идентификатор 55261.53.57:
площ: 3164 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Палици;
поземлен имот с идентификатор 55261.53.58:
площ: 341 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Палици;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.37:
площ: 1729 кв. м, пясъци, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.38:
площ: 7193 кв. м, пясъци, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.39:
площ: 2818 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 55261.54.40:
площ: 257 кв. м, дере, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.41:
площ: 718 кв. м, язовир, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.42:
площ: 83 168 кв. м, язовир, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.217.6:
площ: 1341 кв. м, пясъци, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.217.7:
площ: 3782 кв. м, пясъци, собственост на Община Елена.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 55261.44.38:
изоставена орна земя, собственост на Марин
Стефанов Маринов, площ преди промяната:
2999 кв. м, площ след промяната: 2865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.39:
изоставена орна земя, собственост на „Ди Джи
Трейд 93“ – ЕООД, площ преди пром яната:
7999 кв. м, площ след промяната: 7493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.43:
изоставена орна земя, ДПФ, площ преди промяната: 4601 кв. м, площ след промяната: 4578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.45:
изоставена орна земя, собственост на Марин
Стефанов Маринов, площ преди промяната:
16 873 кв. м, площ след промяната: 16 469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.57:
ливада, собственост на Кметство с. Палици,
площ преди промяната: 4065 кв. м, площ след
промяната: 643 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.79:
нива, собственост на Марин Стефанов Маринов,
площ преди промяната: 7651 кв. м, площ след
промяната: 3417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.107: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната:
1209 кв. м, площ след промяната: 1766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.582:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Стефан Борисов Стефанов, площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.53.10:
изоставена орна земя, собственост на „Ди Джи
Трейд 93“ – ЕООД, площ преди пром яната:
4759 кв. м, площ след промяната: 4293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.53.12:
изоставена орна земя, собственост на „Ди Джи
Трейд 93“ – ЕООД, площ преди пром яната:
3000 кв. м, площ след промяната: 2837 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.53.44:
изоставена орна земя, собственост на „Ди Джи
Трейд 93“ – ЕООД, площ преди пром яната:
450 кв. м, площ след промяната: 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.53.100: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната:
812 кв. м, площ след промяната: 807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.16:
нива, собственост на Марин Стефанов Маринов,
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площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.35:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, п лощ преди пром яната:
5738 кв. м, площ след промяната: 3325 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.332: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната:
468 кв. м, площ след промяната: 58 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.340:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 602 кв. м, площ след промяната: 582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.228.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
28 004 кв. м, площ след промяната: 27 860 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.228.7:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Ирина Петрова Начева, площ преди промяната: 700 кв. м, площ след промяната: 628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.228.9:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Христо Георгиев Дюлгеров, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55261.228.367:
водно течение, река, собственост на Община
Елена, площ преди промяната: 2207 кв. м, площ
след промяната: 1959 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 55261.44.80:
площ: 5099 кв. м, нива, собственост на Валентин
Владимиров Гуцов;
поземлен имот с идентификатор 55261.44.81:
площ: 579 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.53.11:
площ: 6754 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Палици;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.27:
площ: 946 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.34:
площ: 3124 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.326:
площ: 52 287 кв. м, язовир, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.329:
площ: 9915 кв. м, пясъци, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.1002:
площ: 2185 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.54.1003:
площ: 675 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 55261.217.32:
площ: 11 172 кв. м, пясъци, собственост на Община Елена.
III. С. Беброво, EKATTE 03054, община Елена,
одобрени със Заповед № РД-18-640 от 8.11.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03054.175.28:
площ: 3040 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Христо Божидаров Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 03054.175.29:
площ: 1281 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Христо Божидаров Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 03054.176.6:
площ: 1355 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 03054.176.7:
площ: 899 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.24:
площ: 1632 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.25:
площ: 4706 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 03054.186.26:
площ: 254 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.8:
площ: 136 667 кв. м, язовир, собственост на Община Елена.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03054.145.722:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 4941 кв. м, площ след промяната: 4801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.161.28:
изоставена орна земя, собственост на Краси Цвет
ков Кръстев, площ преди промяната: 3973 кв. м,
площ след промяната: 3974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.162.371:
скали, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 1679 кв. м, площ след промяната:
1717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.162.547:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 180 кв. м, площ след промяната: 283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.162.549:
пасище, собственост на Алекси Николов Сертаков,
площ преди промяната: 1530 кв. м, площ след
промяната: 356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.162.551:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Алекси Николов Сертаков, площ преди промяната: 1185 кв. м, площ след промяната: 1113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.162.712:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
1860 кв. м, площ след промяната: 1088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.162.749:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
3781 кв. м, площ след промяната: 3758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.175.434:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 12 962 кв. м,
площ след промяната: 12 493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.175.441:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 2119 кв. м, площ след промяната: 1941 кв. м;

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 03054.175.563:
пасище, собственост на Алекси Николов Сертаков,
площ преди промяната: 2795 кв. м, площ след
промяната: 691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.176.1:
изоставена орна земя, собственост на Йордан
Йорданов Чифудов, площ преди пром яната:
8001 кв. м, площ след промяната: 8000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.176.2:
изоставена орна земя, собственост на Величка
Михайлова Георгиева, площ преди промяната:
6499 кв. м, площ след промяната: 6498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.176.5:
изоставена орна земя, собственост на Иван
Драганов Калимеров, площ преди промяната:
10 054 кв. м, площ след промяната: 6507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.176.148:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Христо Божидаров Симеонов, площ: 2700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.177.14:
изоставена орна земя, собственост на Пена Янакиева Иванова, площ преди промяната: 9698 кв. м,
площ след промяната: 6924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.177.15:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2130 кв. м, площ след промяната: 1163 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.177.625:
дере, собственост на Община Елена, площ преди
промяната: 1406 кв. м, площ след промяната:
1336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.180.571:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 45 151 кв. м,
площ след промяната: 45 048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.180.621:
дере, собственост на Община Елена, площ преди
промяната: 1376 кв. м, площ след промяната:
1364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.16:
изоставена орна земя, собственост на Петър Василев Галицов, площ преди промяната: 2200 кв. м,
площ след промяната: 2187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.17:
изоставена орна земя, собственост на Петър Василев Галицов, площ преди промяната: 3499 кв. м,
площ след промяната: 870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.18:
изоставена орна земя, собственост на Георги
Димитров Георгиев, площ преди промяната:
1499 кв. м, площ след промяната: 1311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.19:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 898 кв. м, площ след
промяната: 165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.537:
дере, собственост на Община Елена, площ преди
промяната: 1426 кв. м, площ след промяната:
1377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.185.10:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 2631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.185.100:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 2567 кв. м, площ след промяната: 2472 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03054.186.702:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 5613 кв. м, площ след промяната: 5515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.186.747:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Ботю Иванов Николов, площ: 9999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.186.847:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Тодор Аврамов Танчев, площ: 9399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.226.1:
изоставена орна земя, собственост на Милица
Стефанова Байчева, площ преди промяната:
41 690 кв. м, площ след промяната: 40 603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Краси Цветков Кръстев, площ преди промяната:
16 697 кв. м, площ след промяната: 14 755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:
16 954 кв. м, площ след промяната: 17 178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.4:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Стефан Иванов Ралчев, площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.5:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Районна потребителна кооперация, площ преди
промяната: 22 996 кв. м, площ след промяната:
22 412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.473:
скали, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 3330 кв. м, площ след промяната:
2285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.550:
пасище, собственост на Емилия Александрова
Цончева, площ преди промяната: 7023 кв. м,
площ след промяната: 5783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.570:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5564 кв. м, площ след промяната: 4435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.572:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5569 кв. м, площ след промяната: 5317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.574:
пасище, собственост на Алекси Николов Сертаков,
площ преди промяната: 2277 кв. м, площ след
промяната: 1070 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03054.316.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Сава Христов Аврамов, площ преди промяната: 4200 кв. м, площ след промяната: 3900 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 03054.162.710:
площ: 1025 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03054.175.1:
площ: 4874 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Мария Иванова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 03054.175.2:
площ: 6091 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Христо Божидаров Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 03054.175.705:
площ: 382 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
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поземлен имот с идентификатор 03054.175.716:
площ: 2019 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.20:
площ: 500 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Мария Иванова Бошнакова;
поземлен имот с идентификатор 03054.184.100:
площ: 6828 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.548:
площ: 579 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.617:
площ: 101 093 кв. м, язовир, собственост на Община Елена;
поземлен имот с идентификатор 03054.314.719:
площ: 228 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
IV. С. Блъсковци, EK ATTE 04460, община
Елена, одобрени със Заповед № РД-18-787 от
28.11.2017 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 04460.26.3:
площ: 2031 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.26.4:
площ: 3251 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.15:
площ: 108 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.16:
площ: 6888 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.17:
площ: 3834 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.18:
площ: 272 кв. м, дере, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.19:
площ: 933 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.20:
площ: 635 кв. м, дере, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.21:
площ: 750 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 04460.26.1:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Стефан Николов Големанов, площ преди
промяната: 2400 кв. м, площ след промяната:
1643 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.69.34:
нива, собственост на Йорданка Стоянова Иванова,
площ преди промяната: 15 096 кв. м, площ след
промяната: 14 805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.86.1:
изоставена орна земя, собственост на Нели Николова Ганчева, площ преди промяната: 1100 кв. м,
площ след промяната: 434 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 04460.86.2:
изоставена орна земя, собственост на Велчо Йорданов Велчев, площ преди промяната: 5399 кв. м,
площ след промяната: 4510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.86.3:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3066 кв. м, площ
след промяната: 2964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.86.290:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елена, площ преди
промяната: 3782 кв. м, площ след промяната:
3835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.86.360:
язовир, собственост на Община Елена, площ преди
промяната: 12 604 кв. м, площ след промяната:
18 834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.86.398:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 452 кв. м,
площ след промяната: 396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.207:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елена, площ преди
промяната: 3749 кв. м, площ след промяната:
1867 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.289:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 615 кв. м,
площ след промяната: 1031 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 04460.26.2:
площ: 6270 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.9:
площ: 7207 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.10:
площ: 4106 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 04460.87.11:
площ: 3175 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
V. Гр. Елена, EK ATTE 27190, община Елена,
одобрени със Заповед № РД-18-1265 от 22.06.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 27190.147.68:
площ: 18 801 кв. м, язовир, собственост на Община Елена.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 27190.147.17:
пасище, собственост на Община Елена, площ
преди промяната: 870 кв. м, площ след промяната: 798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.18:
пасище, собственост на Община Елена, площ
преди промяната: 2144 кв. м, площ след промяната: 882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.23:
нива, собственост на Румяна Емилова Мерилкова, площ преди промяната: 6199 кв. м, площ
след промяната: 5976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.26:
пасище, собственост на Георги Янакиев Георгиев,
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площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след
промяната: 1153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.48:
нива, собственост на Румяна Емилова Мерилкова, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.50:
нива, собственост на Румяна Емилова Мерилкова,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.51:
нива, собственост на Румяна Емилова Мерилкова, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.53:
нива, собственост на Румяна Емилова Мерилкова, площ преди промяната: 4995 кв. м, площ
след промяната: 4799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.58:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 12 733 кв. м,
площ след промяната: 12 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.60:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елена, площ преди
промяната: 12 188 кв. м, площ след промяната:
11 703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.67:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3949 кв. м,
площ след промяната: 3791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.16:
нива, собственост на „Рамони Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.17:
нива, собственост на „Рамони Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след
промяната: 1416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.19:
нива, собственост на Недю Петков Иванов, площ
преди промяната: 4500 кв. м, площ след промяната: 4430 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.23:
нива, собственост на Райна Иванова Саламанова,
площ преди промяната: 8998 кв. м, площ след
промяната: 8541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.24:
пасище, собственост на Никола Йорданов Касабов, площ преди промяната: 6436 кв. м, площ
след промяната: 6145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.78:
нива, собственост на „Елана Агрокредит“ – АД,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.80:
за друг вид застрояване, собственост на „Рамони Агро“ – ЕООД, площ преди промяната:
1999 кв. м, площ след промяната: 1989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.82:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4788 кв. м, площ
след промяната: 4399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 27190.148.87:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елена, площ преди
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промяната: 8975 кв. м, площ след промяната:
9193 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 27190.147.62:
площ: 877 кв. м, сипей, собственост на Община
Елена;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.65:
площ: 2455 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Румяна Емилова Мерилкова;
поземлен имот с идентификатор 27190.147.66:
площ: 9808 кв. м, язовир, собственост на Община Елена.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

1450

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-16-5
от 22 февруари 2021 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Долна Митрополия,
гр. Тръстеник, без територията, за която КККР
са одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна
Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна
Митрополия, област Плевен.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, са „Строител“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-72 от 15.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и
„Дая Райзинг“ – ЕООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-107
от 24.10.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

1451

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-20
от 24 февруари 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 01-142251-24.03.2020 г.
от „Североизточно държавно предприятие“ ДП и
приложените към него документи и материали,
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определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на: с. Дебелец, EK ATTE 20599, община
Дългопол, одобрени със Заповед № РД-18-605
от 28.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 20599.100.1000:
площ: 19 075 кв. м, за местен път, собственост
на община;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.1001:
площ: 68 908 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗХГ СИДП
ТП ДГС „Цонево";
поземлен имот с идентификатор 20599.100.1002:
площ: 8784 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.1003:
площ: 2822 кв. м, широколистна гора, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.1004:
площ: 1489 кв. м, широколистна гора, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 20599.100.3:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 2020 кв. м, площ след промяната: 2124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.5:
водно течение, река, собственост на МООС,
площ преди промяната: 66 371 кв. м, площ след
промяната: 66 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.8:
водно течение, река, собственост на МООС,
площ преди промяната: 56 389 кв. м, площ след
промяната: 56 477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.9:
водно течение, река, собственост на МООС,
площ преди промяната: 102 434 кв. м, площ след
промяната: 102 451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.11:
водно течение, река, собственост на МООС,
площ преди промяната: 3857 кв. м, площ след
промяната: 3803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.223:
за местен път, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 974 кв. м, площ
след промяната: 942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.225:
за местен път, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 1510 кв. м, площ
след промяната: 1461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.229:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 785 кв. м,
площ след промяната: 845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.230:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 171 088 кв. м,
площ след промяната: 172 278 кв. м;

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

поземлен имот с идентификатор 20599.100.240:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 461 кв. м, площ след промяната: 338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.241:
голина, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 496 кв. м, площ след
промяната: 501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.242:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 236 328 кв. м,
площ след промяната: 236 281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.250:
поляна, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 4116 кв. м, площ след
промяната: 4132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.252:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд, площ преди
промяната: 1135 кв. м, площ след промяната:
1211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.253:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 1755 кв. м, площ след промяната: 1649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.260:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 932 кв. м, площ след промяната: 977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.261:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 2987 кв. м,
площ след промяната: 4728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.262:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 57 891 кв. м,
площ след промяната: 56 766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.653:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 938 кв. м, площ след промяната: 1006 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.814:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 162 363 кв. м,
площ след промяната: 162 511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.816:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 19 148 кв. м,
площ след промяната: 19 694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.817:
иглолистна гора, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 492 кв. м, площ
след промяната: 642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.819:
поляна, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 19 690 кв. м, площ след
промяната: 20 226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.820:
голина, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 1416 кв. м, площ след
промяната: 1385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.825:
поляна, собственост на Държавен горски фонд,
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площ преди промяната: 27 692 кв. м, площ след
промяната: 28 910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.827:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 60 038 кв. м,
площ след промяната: 60 314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.834:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 59 690 кв. м,
площ след промяната: 59 756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.835:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 62 316 кв. м,
площ след промяната: 62 312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.841:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 698 кв. м, площ след промяната: 500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.848:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 16 738 кв. м,
площ след промяната: 14 709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.921:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 230 417 кв. м,
площ след промяната: 228 516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.928:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд, площ преди
промяната: 1996 кв. м, площ след промяната:
2337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.931:
ливада, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 60 218 кв. м, площ след
промяната: 60 587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.935:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 52 390 кв. м,
площ след промяната: 52 784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.938:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 101 593 кв. м,
площ след промяната: 101 237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.941:
иглолистна гора, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 24 571 кв. м, площ
след промяната: 25 075 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.942:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 216 863 кв. м,
площ след промяната: 216 737 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.949:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 6294 кв. м,
площ след промяната: 7762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.950:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 1547 кв. м,
площ след промяната: 3476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.953:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 4858 кв. м,
площ след промяната: 5682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.956:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд, площ преди
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промяната: 5002 кв. м, площ след промяната:
4920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.960:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 236 727 кв. м,
площ след промяната: 236 385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.961:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавно лесничейство, площ
преди промяната: 3983 кв. м, площ след промяната: 3947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.964:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 195 551 кв. м,
площ след промяната: 195 150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.162:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 102 920 кв. м,
площ след промяната: 103 137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.165:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 63 783 кв. м,
площ след промяната: 64 253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.168:
иглолистна гора, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 35 989 кв. м, площ
след промяната: 37 467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.170:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 9294 кв. м,
площ след промяната: 10 253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.171:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 1548 кв. м,
площ след промяната: 1516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.245:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 808 кв. м, площ след промяната: 766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.255:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 12 540 кв. м,
площ след промяната: 13 065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.256:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 22 428 кв. м,
площ след промяната: 23 629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.257:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 24 434 кв. м,
площ след промяната: 24 419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.266:
сипей, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 17 351 кв. м, площ след
промяната: 19 401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.276:
поляна, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 2061 кв. м, площ след
промяната: 2113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.281:
широколистна гора, собственост на Държавен горски фонд, площ преди промяната: 165 396 кв. м,
площ след промяната: 164 900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.282:
широколистна гора, собственост на Държавен
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горски фонд, площ преди промяната: 22 289 кв. м,
площ след промяната: 21 978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.283:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 63 620 кв. м,
площ след промяната: 62 979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.284:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 83 159 кв. м,
площ след промяната: 83 343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.296:
голина, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 79 277 кв. м, площ след
промяната: 81 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.305:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 174 663 кв. м,
площ след промяната: 174 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.307:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 216 743 кв. м,
площ след промяната: 215 589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.312:
поляна, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 15 319 кв. м, площ след
промяната: 15 830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.317:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 166 593 кв. м,
площ след промяната: 166 097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.328:
голина, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 20 398 кв. м, площ след
промяната: 20 105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.333:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 218 361 кв. м,
площ след промяната: 218 575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.335:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 15 040 кв. м,
площ след промяната: 14 602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.337:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 666 кв. м, площ след промяната: 442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.338:
голина, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 5149 кв. м, площ след
промяната: 6176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.339:
дивечова нива, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 48 152 кв. м, площ
след промяната: 50 727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.346:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 14 520 кв. м,
площ след промяната: 12 525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.347:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 15 996 кв. м,
площ след промяната: 15 335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.348:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 13 206 кв. м,
площ след промяната: 15 214 кв. м;

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

поземлен имот с идентификатор 20599.101.352:
голина, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 35 480 кв. м, площ след
промяната: 36 882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.356:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 8781 кв. м,
площ след промяната: 6071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.363:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 1014 кв. м, площ след промяната: 954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.365:
голина, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 3483 кв. м, площ след
промяната: 3162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.366:
дивечова нива, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 68 712 кв. м, площ
след промяната: 72 046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.368:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 7067 кв. м,
площ след промяната: 5242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.375:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 447 кв. м, площ след промяната: 297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.376:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 277 кв. м, площ след промяната: 284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.377:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 388 кв. м, площ след промяната: 535 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.378:
иглолистна гора, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 41 950 кв. м, площ
след промяната: 43 579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.384:
иглолистна гора, собственост на Държавен горски
фонд, площ преди промяната: 11 137 кв. м, площ
след промяната: 11 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.432:
поляна, собственост на Държавен горски фонд,
площ преди промяната: 1460 кв. м, площ след
промяната: 790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.665:
широколистна гора, собственост на Държавен
горски фонд, площ преди промяната: 711 кв. м,
площ след промяната: 430 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.666:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавен горски фонд, площ
преди промяната: 231 кв. м, площ след промяната: 267 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 20599.100.22:
площ: 7359 кв. м, за местен път, собственост на
община;
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поземлен имот с идентификатор 20599.100.24:
площ: 4906 кв. м, за местен път, собственост на
община;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.27:
площ: 13 434 кв. м, за местен път, собственост
на община;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.30:
площ: 41 481 кв. м, за местен път, собственост
на община;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.60:
площ: 27 455 кв. м, за местен път, собственост
на община;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.805:
площ: 424 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.824:
площ: 847 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.930:
площ: 2313 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.952:
площ: 2657 кв. м, поляна, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.100.957:
площ: 725 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.39:
площ: 9227 кв. м, за местен път, собственост на
община;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.41:
площ: 1097 кв. м, за местен път, собственост на
община;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.158:
площ: 866 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.159:
площ: 1121 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.246:
площ: 705 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.247:
площ: 146 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.267:
площ: 286 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.268:
площ: 200 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд;
поземлен имот с идентификатор 20599.101.274:
площ: 156 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Държавен горски фонд.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-21
от 25 февруари 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-80938-30.06.2020 г.,
вх. № 09-80941-30.0 6.2020 г., вх. № 09-813021.07.2020 г., вх. № 09-81226-1.07.2020 г., вх. № 0981315-1.07.2020 г. и вх. № 09-81308-1.07.2020 г. от
СГКК – Ямбол, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Бояново, EK ATTE 06001, община Елхово,
одобрени със Заповед № РД-18-1639 от 20.09.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06001.19.724:
площ: 5961 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 06001.19.725:
площ: 5599 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 06001.19.726:
площ: 2806 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 06001.19.727:
площ: 1222 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 06001.60.809:
площ: 327 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 06001.60.810:
площ: 1064 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 06001.60.811:
площ: 1480 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06001.15.15:
нива, собственост на „Ставен“ – АД, и Мария
Димитрова Каражекова, площ преди промяната:
11 999 кв. м, площ след промяната: 11 710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.15.16:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 6933 кв. м, площ след
промяната: 6302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.15.720:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
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промяната: 1506 кв. м, площ след промяната:
1423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.19.138:
собственост на Община Елхово, данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен
път, площ: 28 599 кв. м, данни след промяната:
за местен път, площ: 18 745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.19.139:
дере, собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 39 710 кв. м, площ след промяната:
37 905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.19.361:
пасище, собственост на Община Елхово, площ
преди промяната: 1 026 879 кв. м, площ след
промяната: 1 024 841 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.21.1:
нива, собственост на Митьо Вълков Данев,
площ преди промяната: 21 000 кв. м, площ след
промяната: 20 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.21.2:
нива, собственост на Велико Стоянов Маринов,
площ преди промяната: 21 693 кв. м, площ след
промяната: 21 378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.21.564:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 5701 кв. м, площ след промяната:
5456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.24.150:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 11 379 кв. м, площ след промяната:
11 279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.58.155:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ преди промяната:
9097 кв. м, площ след промяната: 9054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.58.156:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ преди промяната:
4966 кв. м, площ след промяната: 4953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.58.256:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ преди промяната:
10 170 кв. м, площ след промяната: 9962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.58.263:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 1112 кв. м, площ след промяната:
954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.58.823:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 4048 кв. м, площ след
промяната: 3840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.58.824:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 417 кв. м, площ след
промяната: 283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.60.27:
нива, собственост на Колю Анреев Василев,
площ преди промяната: 8100 кв. м, площ след
промяната: 7820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.60.65:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

промяната: 1963 кв. м, площ след промяната:
1344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.60.253:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 6558 кв. м, площ след промяната:
4010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06001.60.367:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез А генци я „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната:
40 433 кв. м, площ след промяната: 42 507 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 06001.58.825:
площ: 734 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Община Елхово.
II. С. Стройно, EKATTE 69883, община Елхово,
одобрени със Заповед № РД-18-1653 от 25.09.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 69883.37.206:
площ: 3994 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 69883.42.104:
площ: 7071 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 69883.37.13:
нива, собственост на Димитър Георгиев Димитров, площ преди промяната: 14 450 кв. м, площ
след промяната: 14 086 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.20:
нива, собственост на Минчо Георгиев Иванов,
площ преди промяната: 2856 кв. м, площ след
промяната: 2739 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.30:
нива, собственост на „Хера Агро“ – ЕООД, площ
преди промяната: 26 598 кв. м, площ след промяната: 25 503 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.35:
нива, собственост на Иванка Георгиева Георгиева,
площ преди промяната: 5259 кв. м, площ след
промяната: 4981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.40:
нива, собственост на „Толтек“ – ЕООД, площ
преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.46:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 11 356 кв. м, площ след
промяната: 12 522 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.48:
пасище, собственост на Община Елхово, площ
преди промяната: 177 642 кв. м, площ след промяната: 175 424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 3053 кв. м, площ след промяната:
3027 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.100:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
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на Община Елхово, площ преди промяната:
63 952 кв. м, площ след промяната: 63 720 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.101:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Елхово, площ преди промяната:
300 648 кв. м, площ след промяната: 295 844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.108:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Елхово, площ преди промяната:
13 056 кв. м, площ след промяната: 11 548 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.37.153:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 3784 кв. м, площ след промяната:
3770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.40.40:
нива, собственост на Ивилин Пеев Стоянов,
площ преди промяната: 22 690 кв. м, площ след
промяната: 21 287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.40.90:
нива, собственост на Димитър Георгиев Димит
ров, площ преди промяната: 11 210 кв. м, площ
след промяната: 10 966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.42.44: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 47 996 кв. м, площ
след промяната: 48 882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.43.929:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 3231 кв. м, площ след промяната:
2848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.53.10:
изоставена орна земя, собственост на ЕТ „Калъчеви – 91 – Георги Колев“, площ преди промяната:
13 874 кв. м, площ след промяната: 13 668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69883.53.918:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 2279 кв. м, площ след промяната:
2261 кв. м.
III. С. Изгрев, EK ATTE 32576, община Елхово,
одобрени със Заповед № РД-18-1642 от 20.09.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32576.31.990:
площ: 133 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.991:
площ: 387 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.992:
площ: 205 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 32576.32.862:
площ: 1499 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 32576.72.820:
площ: 385 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 32576.31.193:
дере, собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 22 180 кв. м, площ след промяната:
22 138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.202:
дере, собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 57 541 кв. м, площ след промяната:
56 812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.207:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез А генци я „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната:
32 689 кв. м, площ след промяната: 39 701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.306:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 7155 кв. м, площ след промяната:
7145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.822:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 13 601 кв. м, площ след промяната:
12 851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.843:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 12 730 кв. м, площ след промяната:
12 717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.983:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 580 кв. м, площ след промяната: 49 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.31.989:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 11 689 кв. м, площ след промяната:
11 256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.32.844:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 8781 кв. м, площ след промяната:
6225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.33.46:
п а с и щ е , Д ПФ, п л о щ п р е д и п р о м я н а т а :
129 858 кв. м, площ след промяната: 129 614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.33.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 9684 кв. м, площ след промяната:
9663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.33.343:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ преди промяната:
16 179 кв. м, площ след промяната: 15 356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.70.146:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 15 955 кв. м, площ след промяната:
15 804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.70.978:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 4050 кв. м, площ след промяната:
3668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.71.140:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6735 кв. м, площ след промяната:
6531 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32576.71.150:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 3311 кв. м, площ след промяната:
3298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.72.134:
отводнителен канал, собственост на Община
Елхово, площ преди промяната: 14 019 кв. м,
площ след промяната: 13 958 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.72.815:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 7134 кв. м, площ след промяната:
7097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.72.819:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 5153 кв. м, площ след промяната:
2667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32576.74.818:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 4780 кв. м, площ след промяната:
4641 кв. м.
IV. С. Пчела, EK ATTE 58801, община Елхово,
одобрени със Заповед № РД-18-1650 от 25.09.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58801.32.606:
площ: 2653 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 58801.31.554:
площ: 1086 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 58801.42.549:
площ: 915 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 58801.42.550:
площ: 275 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 58801.42.551:
площ: 8740 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 58801.104.553:
площ: 1922 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 58801.104.554:
площ: 166 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 58801.104.555:
площ: 77 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58801.35.556:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 14 594 кв. м, площ след промяната:
13 445 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.36.111:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 30 619 кв. м, площ след промяната:
30 020 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58801.37.116:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 2868 кв. м, площ след промяната:
2850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.37.561:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 7039 кв. м, площ след промяната:
6386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.38.158:
отводнителен канал, собственост на Община
Елхово, площ преди промяната: 974 кв. м, площ
след промяната: 957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.38.160: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 19 176 кв. м, площ
след промяната: 23 921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.38.169:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 23 101 кв. м, площ след промяната:
22 282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.38.563:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 3201 кв. м, площ след промяната:
1711 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.31.544:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 7913 кв. м, площ след промяната:
5591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.32.59:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 7109 кв. м, площ след
промяната: 14 697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.32.322:
пасище, собственост на Община Елхово, площ
преди промяната: 63 389 кв. м, площ след промяната: 61 690 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.32.323:
дере, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 3454 кв. м, площ след промяната:
3378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.32.605:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 6174 кв. м, площ след промяната:
1221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.33.62:
дере, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 9698 кв. м, площ след промяната:
9635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.33.67:
ями, собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 4724 кв. м, площ след промяната:
4583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.33.553: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
11 972 кв. м, площ след промяната: 9379 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.42.146:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
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промяната: 7764 кв. м, площ след промяната:
7753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.42.288:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 961 кв. м, площ след промяната:
10 598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.42.548:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 12 231 кв. м, площ след промяната:
258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.102.5:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Елхово, площ преди промяната:
45 472 кв. м, площ след промяната: 45 223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.102.55:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 16 010 кв. м, площ след промяната:
15 978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.102.330:
пасище, собственост на Община Елхово, площ
преди промяната: 2295 кв. м, площ след промяната: 2255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.104.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Кметство с. Пчела, площ преди промяната:
197 791 кв. м, площ след промяната: 196 649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.104.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Кметство с. Пчела, площ преди промяната:
271 151 кв. м, площ след промяната: 270 396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.104.314:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфрас
труктура“, площ преди промяната: 34 406 кв. м,
площ след промяната: 38 807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.104.552:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 13 430 кв. м, площ след промяната:
12 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.441.600:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 170 кв. м, площ след промяната: 129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.441.606:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1037 кв. м, площ след промяната: 747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.443.596:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 1008 кв. м, площ след промяната: 971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58801.443.597:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7619 кв. м, площ след промяната: 7446 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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16. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Бургас, и Админис
тративния съд – Бургас, за 2021 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи);
установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM .
Иванка Ташева Панова – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
„Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули
и софтуер“, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В1 от ОЕЕР“.
Иво Бончев Чолаков – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.12.2023 г.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, удостоверение за
професионална квалификация „Експертно-криминалистична дейност“ от Академия на МВР,
удостоверение за професионална квалификация
в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен
контрол, видеотехнически, технико-документни,
съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и
лицева идентификация, документен контрол.
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Мирослав Димитров Саханджиев – образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист-информатик.
Николай Стефчев Ризов – образование – висше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистически експертизи,
графолог.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Христо Павлов Павлов – образование – висше, магистър, специалност право, професионална
квалификация – юрист, образователна и научна
степен – доктор по 3.6. Право (криминалистика)
свидетелство за академична длъжност доцент по
право (криминалистика), сертификат за завършен майсторски клас по съдебни експертизи,
почеркови експертизи, видеоанализ и лицевоидентификационни експертизи.
Щерю Ко с т а д и нов Н и колов – о бра зование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
Юрий Сотиров Милев – образование – висше, специалност – българска филология, квалификация – специалист по български език и
литература и преподавател в средните училища,
специалност – право, професионална квалификация – юрист, свидетелство от Висша следствена
школа МВР СССР – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
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на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи);
установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол, разрешение
за достъп до класифицирана информация, ниво
„Секретно“, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Иванка Ташева Панова – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
„Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули
и софтуер“, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В1 от ОЕЕР“.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, удостоверение за
професионална квалификация „Експертно-криминалистична дейност“ от Академия на МВР,
удостоверение за професионална квалификация
в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен
контрол, видеотехнически, технико-документни,
съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и
лицева идентификация, документен контрол.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – екперт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
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завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза,защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи);
установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Иванка Ташева Панова – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
„Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули
и софтуер“, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В1 от ОЕЕР“.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, удостоверение за
професионална квалификация „Експертно-криминалистична дейност“ от Академия на МВР,
удостоверение за професионална квалификация
в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен
контрол, видеотехнически, технико-документни,
съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и
лицева идентификация, документен контрол.
Христо Павлов Павлов – образование – висше, магистър, специалност право, професионална
квалификация – юрист, образователна и научна
степен – доктор по 3.6. Право (криминалистика),
свидетелство за академична длъжност доцент по
право (криминалистика), сертификат за завършен майсторски клас по съдебни експертизи,
почеркови експертизи, видеоанализ и лицевоидентификационни експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Галина Стефанова Милева – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Аелита Светлозарова Ну цова – образование – висше, специалност – медицина, специ
алист по клинична хематология, специалист по
вътрешни болести.
Галина Стефанова Милева – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Аелита Светлозарова Ну цова – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по
вътрешни болести.
Галина Стефанова Милева – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

2.5. Съдебномедицинска експертиза на телесно
здраве
Аелита Светлозарова Ну цова – образование – висше, специалност – медицина, специ
алист по клинична хематология, специалист по
вътрешни болести.
Васил Димитров Йовков – образование – висше, специалност – стоматолог.
Галина Стефанова Милева – съдебен лекар.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – образование – висше, специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на
родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване
на ДНК (генетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“.
Николай Гинчев Тюфекчиев – образование – висше, специалност – биохимия и микробиология,
квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – образование – висше, специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на
родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване
на ДНК (генетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС,
начаалник-отделение.
Галена Петкова Вълчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Николай Янчев Зъбов – образование – висше, специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за
призната специалност – психиатрия, свидетелство
за призната специалност по съдебна психиатрия.

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

Роза л ина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
А дриана Богомилова Рангелова – образование – висше, специалност – консултативна
психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.
Борис Великов Савов – образование – висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог.
В а л е н т и н а М и т р е в а Н е д е в а -Б е л ч е в а –
образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Величка Георгиева Бъчварова – специа лност – психолог.
Галина Христова Петкова – образование – висше, специалност – приложна психология, професи
онална к ва лификаци я – психолог, образование – висше, специалност – маркетинг и мениджмънт, професионална квалификация – икономист.
Д а н ие л а Йо рд а нов а Би нев а – о б ра з ов ание – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – социална психология, професионална
квалификация – социален педагог.
Деспина Христова Кондева – образование – висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, специалност – предучилищна и начална педагогика, професионална
квалификация – педагог, детски учител, професионална квалификация – специалист със специализация по психология и развитието и консултиране в детско-юношеска възраст, допълнителна
квалификация – психоаналитик във формиране
към Асоциация „Българско психоаналитично
пространство“.
Димит ринка Маринчева Жел язкова – образование – висше, специалност – психология,
социална психология, професионална квалификация – психолог (социален психолог), удостоверение за обучение по медиация, сертификат за
обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на
детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за
оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение за работа с Тестова батерия за оценка на
дислексия на развитието DDE – 2, допълнителна
квалификация – медиатор към Министерството
на правосъдието.
Зд ра вк а В е л изар ова Тодор ова – о бра зо вание – висше, степен – маг ист ър, специа лност – приложна психология, професионална
квалификация – психолог.
Йорданка Михова Йончева – образование –
висше, магист ър, специа лност – пси хологи я,
специализация – приложна психология, професионална квалификация – психолог, свидетелство
за призната специалност – клинична психология,
сертификат за работа с Минесотски многофакто-
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рен личностен въпросник – 2 (ММРС – 2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (ММРI – A).
Кристина Бойкова Георгиева – образование – висше, специалност – социална педагогика,
специализация – деца и семейства в риск, професионална квалификация – социален педагог,
специалност – комплексна сигурност и поведение
в екстремални ситуации, професионална квалификация – психолог-консултант, специализация – консултативна психология.
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професиона л на к ва л ифи к а ц и я – пси холог, специа лност – семейно консултиране, професи
онална квалификация – магистър по семейно
консул т и ра не, спец иа л иза ц и я – соц иа л на и
организационна психология, образование висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни
пси холог и ческ и експерт изи, п рофесиона лна
квалификация – съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни
криминалистически експертизи.
Мартин Борисов Пъйков – образование – висше, специалност – психология, професионална
квалификация – магистър по клинична и консултативна психология, сертификат за обучение за
работа с Менесотски многофакторен личностен
въпросник – 2 (ММРI – 2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване
на юноши (ММРI – A), сертификат за обучение
за работа с Тематичен аперцептивен тест (ТАТ),
удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия, свидетелство за участие в
практическо обучение на тема „Въведение във
фокусирана към решения кратка терапия“.
Надежда Димитрова Пантелеева-Димитрова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, професионална
квалификация – здравно образование, удостоверение за обучение – Превенция на насилието
над деца в училищна възраст, удостоверение за
обучение – Алгоритъм за индивидуален подход
в психологическото консултиране, удостоверение
за курс на обучение – Специфика в провеждането
на кризисна интервенция при деца в училищна
възраст, удостоверение за проведен курс – Организация на консултантската дейност. Краткосрочно
психологическо консултиране. Консултиране при
психотравмени събития. Консултиране при поведенчески проблеми, удостоверение за следдип
ломно обучение за педагогически съветници по
направление „Техники в училищното и семейното
консултиране“, сертификат – Програма „Базови
умения за медиация при решаване на конфликти“,
удостоверение за обучение на превенция трафика
на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект „Регионална инициатива за
овластяване на жени“, сертификат за обучение по
програма „Работа в екип и мрежа“, сертификат
за обучение в когнитивно-поведенческа терапия,
право да прилага метода на супервизия.
Петя Христова Тодорова-Петрова – образование – висше, магистър, специалност – организация и управление на социалната сфера, професионална квалификация – социален работник,
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друга специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, учител по психология.
Росица Станкова Казакова – образование – висше, спец иа л но с т – пси холог и я, к ва л ифи к ация – психолог, учител-логопед, удостоверение
от Фондация „Областен ромски съюз“ – Бургас,
за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на
целеви групи на Фондацията и на самия екип,
удостоверение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учител-логопед, притежава професионална
компетентност – възрастова психология, терапия
на деца и юноши със специални образователни
потребности, изгра ж дане на нови ж итейск и
стратегии, фирмено консултиране, психология
на медиите, когнитивно поведенческа терапия,
психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология
на групата, социална психология, политическа
психология, превантивна психология.
Росица Янева Янева – образование – висше, специалност – педагогика и предучилищна
психология, преподавател и организатор – методист предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция
на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно
психологическо консултиране, консултиране
при психо-травмени събития, консултиране при
поведенчески проблеми, социална психология и
психология на общуването.
Силвия Петева Петкова – образование – висше, специалност психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология,
сертификат за арт-терапия при работа с деца в
различен професионален контекст, сертификат
„Нови психосоциални и терапевтични програми
за психично болни и зависими от алкохол и
дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа
психотерапия, сертификат детски проективен
тест, удостоверение за представяне на теория и
практика на сензорно-интегративната терапия,
сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия
при личностови разстройства“, сертификат за
системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образование
и културата, удостоверение за професионална
квалификация професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Йорданка Михова Йончева – образование –
висше, магист ър, специа лност – пси хологи я,
специализация – приложна психология, професионална квалификация – психолог, свидетелство
за призната специалност – клинична психология,
сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРС – 2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (ММРI – A).
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, про-
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фесиона л на к ва л ифи к а ц и я – пси холог, специа лност – семейно консултиране, професи
онална квалификация – магистър по семейно
консул т и ра не, спец иа л иза ц и я – соц иа л на и
организационна психология, образование висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни
пси холог и ческ и експерт изи, п рофесиона лна
квалификация – съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни
криминалистически експертизи.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – специалност – психология, квалификация – дипломиран
психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика
и логика, специализация – психология на развитието, образование и културата, удостоверение за
професионална квалификация професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална
работа за деца и семейства в риск.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗ, началник-отделение.
Валентина Митрева Недева-Белчева – обр а з о в а н и е – в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – п с и хо логи я,к валификаци я – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство за призната специалност, степен – магистър, специалист по клинична психология.
Галена Петкова Вълчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професиона л на к ва л ифи к а ц и я – пси холог, специа лност – семейно консултиране, професи
онална квалификация – магистър по семейно
консул т и ра не, спец иа л иза ц и я – соц иа л на и
организационна психология, образование висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни
пси холог и ческ и експерт изи, п рофесиона лна
квалификация – съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни
криминалистически експертизи.
Николай Янчев Зъбов – образование – висше, специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за
призната специалност – психиатрия, свидетелство
за призната специалност по съдебна психиатрия.
Петя Христова Тодорова-Петрова – образование – висше, магистър, специалност – организация и управление на социалната сфера, професионална квалификация – социален работник,
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друга специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, учител по психология.
Роза л ина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Росица Янева Янева – образование – висше, специалност – педагогика и предучилищна
психология, преподавател и организатор – методист предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция
на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно
психологическо консултиране, консултиране
при психо-травмени събития, консултиране при
поведенчески проблеми, социална психология и
психология на общуването.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Силвия Петева Петкова – образование – висше, специалност психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология,
сертификат за арттерапия при работа с деца в
различен професионален контекст, сертификат
„Нови психосоциални и терапевтични програми
за психично болни и зависими от алкохол и
дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа
психотерапия, сертификат детски проективен
тест, удостоверение за представяне на теория и
практика на сензорно-интегративната терапия,
сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия
при личностови разстройства“, сертификат за
системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образование
и културата, удостоверение за професионална
квалификация професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816301.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Стоянова Михова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – техник по архитектура и строителство.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
за професионална квалификация – първоначално
обучени по защита на класифицираната информация, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат
по МСС, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Анелия Георгиева Узунова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
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строителството, квалификация – икономист по
строителството,
специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – корабен агент и спедитор.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист,организатор на промишленото производство.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за
автоексперт; автотехническа експертиза – проб
леми, методика, пазарна стойност; ликвидация
на щети по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование –
висше, специалност – международен туризъм,
професионална квалификация – магистър по
т у ризъм, съдебно-икономическ и, банкови и
оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, длъжност – ръководител проекти
инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на съответствието на
инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и
ССКБ, упражняваща независим строителен надзор
в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт
инвеститорски контрол, специалист по актуване
на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейността
за разработки на инвестиционни проекти по
части „Строителна технология“ и „Проект за
безопасност и здраве“, третиращи мероприятията
за безопасни и здравословни условия на труд в
строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Ваня Сидерова Славова – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол,
професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг, удостоверение
за фирмено счетоводство.
Валя Желева Лечева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, свидетелство за професиона лна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
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Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво на класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Велика Иванова Казакова – образование – висше, специалност стопански и финансов контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Весела Жел язкова Гуд жу кова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна квалификация
по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран
икономист по търговия, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на
предприятието.
Вечислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист – застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Виктория Стоянова Петкова – образование –
висш е, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше, специалност ИОМТС, квалификация – икономист по ИОМТС, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат
по МСС.
Галина Асенова Костадинова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Петров Дочев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист-банкер.
Герга на Господ и нова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
финанси, квалификация – икономист-счетоводител, години, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и кон-
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трол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат
за изготвяне на ГФО в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гинка Стоянова Радуйчева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – меж дународни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансови-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист сертификат за
завършен курс, „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Генчева Бимбелова – образование – висше, специалност счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен туризъм,
професионална квалификация – икономист по
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туризма, средно образование – гимназия с преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор,
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Петров Петров – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, банково дело, квалификация – икономист,
финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
образование – висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер,
специализация – конструиране на прецизни механизми.
Дора Желева Павлова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване,
свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
за МСС.
Елена Димитрова Михалева – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – икономист.
Елена Колева Йолашка-Митова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – икономика на труда, разрешение
за достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 29.06.2021 г.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно
управление.
Еленка Илиева Маринова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Жейна Драгомирова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
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Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност международен туризъм, степен – маг ист ър, п рофесиона лна к ва лификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999/2003 г.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, финансово, данъчен
консултант,професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше,специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка
на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата промишленост.
Здравко Иванов Мавров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, придобита правоспособност като
борсов посредник (брокер).
Злат и на Йорда нова Вън чева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност
администратор – информатор, сертификат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална
квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, к ва лификаци я – аг роикономист,
преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на
дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление, „Управление на европейски проекти“.
Златка Иванова Пайова – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността
на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
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Иван Здравков Янев – образование – висш,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансово-ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност управление и икономика на
аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
И вел и на Йорда нова Попова – обра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ивелина Николова Стой чева – образование – висше, специалност ОПОИИ (организация,
проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия,
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, удостоверение от НУЦ
по информатика за модул по РОС/ВП управляващи и сервизни програми; помощни програми;
сортиране-смесване; СУФИ.
Илиана Николаева Вълканова-Ангелова – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, счетоводител,
консултант, ревизор корпоративни финанси.
Ирина Петрова Тодорова – образование – висше, специалност – аграрна икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт-вещо лице, сертификат МСС.
К а л и на Ге орг иева Дра г нева – о бра з ование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови
предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, специалност – организация и управление на
бизнеса, квалификация – мениджър.
Ка линка Стоянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
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експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Капка Тодорова Шивачева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат
по МСС, удостоверение от „БДЖ“ – ЕАД, за
обучение по защита на класифицирана информация – ниво на достъп „Секретно“.
К атя Ва лен т и нова С т оя нова – обра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика.
Катя Георгиева Милкова – образование – средно специално, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, счетоводител
и ревизор на МОЛ.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство,
дългогодишен опит в сферата на трудовото и
осигурителното законодателство, компетенции в
изготвянето на пенсионни преписки, УП-1, УП -2,
УП-3, изработване експертизи по трудовоправни
отношения.
Кета Ангелова Дечева – образование – висш е, с п е ц и а л н о с т – с т о ко з н а н и е, с п е ц и а л ност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебносчетоводни експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
„Практически анализ на финансовите отчети“,
сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ
на промените в данъчното и осигурителното
законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.
Годишно данъчно приключване“, сертификат за
трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Коста Русев Костов – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Красимир Димитров Атанасов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат МСС.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи,

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
К раси м и р С т оя нов С т оя нов – о бра з ован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговия, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на
земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование – висше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално икономическа информация.
Мара Стоянова Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Маргарита Владимирова Бакалова – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в
туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на недвижими
имоти.
Марг ари т а М и т кова Попова – о бра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително
дело, професионална квалификация икономистсчетоводител.
М а р и а н а Д и мо в а А н г е ло в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право,
икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат за експерт-оценител на
благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Георгиева Генчева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Мария Димитрова Дошева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
Мария Здравкова Янева – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – икономист, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Мария Стоянова Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, диплома за правоспособност на дипломиран
експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат
за квалификация – съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ
и финансов контрол във фирмата.
Методи Йорданов Лаков – образование – висше, специалност – управление и планиране на
народното стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустрия, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика
и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милка Коева Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Михаил Динев Златев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надка Кирилова Калчева-Лалева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
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Надя Христова Стайнова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Надя Янчева Узунова – образование – висше, специалност – организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ната л и я Георг иева К арчева – обра зование – висше, специалност – икономика на труда и
социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване, месторабота – Кантора за пенсионни услуги и
социално осигуряване, управител, икономист по
труда, квалификация – специалист по социално
осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – сче т оводен мен и д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, свободна
професия – счетоводител, вещо лице по съдебноикономически и счетоводни експертизи, медиатор,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ненко Марчев Марков – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пенка Георгиева Русева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител
Петър Петров Петров – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
диплома по бизнес администрация за финансови
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специалисти за завършено обучение по програма
„Банково дело“.
Петя Вълкова Стоянова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация със специалност – икономика, управление
на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ра дос ла ва Д и м чева Д и мова – обра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно
специално образование, специалност – бизнес
администраци я, к валификаци я – икономисторганизатор.
Розалина Петрова Милева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист, счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Румен Каролев Шарпов – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, квалификация – икономист, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Р уск а Н и колова Д и м и т р ова – о бра з ование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална
квалификация – икономист, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи,
удостоверение за завършен курс по вътрешен и
външен контрол на бюджетни средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше, специа лност – счетоводство и конт рол,
квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управ-
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ление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – магистър по икономика,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за професионална квалификация
„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
С та н к а Дем и рева А н донова – обра зование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Станка Стоянова Давидова – образование –
висше, специалност – ОПУП, квалификация –
икономист по промишлеността – „хранителновкусова“.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – ку рс
МСС, НСС.
Стоян Димитров Стоянов – образование – висше, специалност – финанси и кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател.
Стоян Димов Инджов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к ва лификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
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Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
удостоверение „Прилагане на меж дународни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми,
сертификат – експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор.
Тонка А лекса н д рова Йо т ова – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на
промишлеността, квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализа-
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ция – организация и методология на счетоводната
отчетност в промишленост та, допълнителна
квалификация – икономист по счетоводно и
финансово-контролна дейност, консултант по
финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи;
член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов
бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, уверение за
експерт-консултант и хоноруван преподавател по
съдебно-счетоводни и икономически експертизи,
банково счетоводство, счетоводство на малките
и средни предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Цвета Пламенова Минкова – образование –
висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт,
специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси
и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование –
висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговия, образование –
висше, специалност – публична администрация,
допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Стоянова Михова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – техник по архитектура и строителство.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
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Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Ба н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра зование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт – „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Ликвидация на щети по МПС и ППС“.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, свободна професия – вещо лице по
съдебно-икономически, банкови и оценителски
експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на съответствието на
инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и
ССКБ, упражняваща независим строителен надзор
в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт
инвеститорски контрол, специалист по актуване
на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейност
за разработки на инвестиционни проекти по
части „Строителна технология“ и „Проект за
безопасност и здраве“, третиращи мероприятията
за безопасни и здравословни условия на труд в
строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Ваня Сидерова Славова – образование – висше, магистър, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг,
удостоверение за фирмено счетоводство.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво на класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Велика Иванова Казакова – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика.
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Весела Желязкова Гуджукова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна квалификация
по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран
икономист по търговия, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на
предприятието.
Вечислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Вик т ори я С т оянова Пет кова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше, специалност ИОМТС, квалификация – икономист по ИОМТС, длъжност – главен счетоводител, професионална квалификация – счетоводен
експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Галина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
педагогически профил.
Галя Стефанова Михова – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, специализация – управление
на предприятия от горското стопанство, удостоверение за завършен курс „Организация на
счетоводната отчетност на фирмите“, удостоверение за професионално обучение – специалност
„Икономика и мениджмънт“.
Генко Иванов Генов – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георг и Д и м и т ров Д и м и т ров – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор в промишлеността.
Георги Петров Дочев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист, банкер.
Гергана Господинова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-сче-
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товодител, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат
за изготвяне на ГФО в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – меж дународни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансови-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен туризъм,
професионална квалификация – икономист по
туризма, средно образование – гимназия с преподаване на немски език.
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Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
Димит ър Пет ров Пет ров – образование –
висше, специалност – икономика и организация
на труда, банково дело, квалификация – икономист, финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията.
Дон и к а Га н чева Червен кова – образование – висше, бакалавър, специалност – финанси,
професионална квалификация – икономист.
Дора Желева Павлова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване,
свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
за МСС.
Елена Колева Йолашка-Митова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – икономика на труда, разрешение
за достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 29.06.2021 г.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно
управление.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност – международен туризъм, степен – маг ист ър, п рофесиона лна к ва лификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999/2003 г.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, ква-
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лификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, финансово-данъчен
консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка
на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата промишленост.
Злат и на Йорда нова Вън чева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност
а д м и н ис т рат ор -и нформат ор, с ер т ифи к ат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална
квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, к ва лификаци я – аг роикономист,
преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на
дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление „Управление на европейски проекти“.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността
на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше, специалност – международни отношения,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, ма г ис т ър ин женер, ч лен на
СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически
проблеми, сертификат за консултант по оценки
на недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива А1, А2, В1.
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Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови
ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност – управление и икономика на
аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
И ва н к а Кос та д и нова Голева – обра зование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, сертификат за оценител на земеделски
земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономисторганизатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ивелина Николова Стой чева – образование – висше, специалност ОПОИИ (организация,
проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия,
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, удостоверение от НУЦ
по информатика за модул по РОС/ВП, управляващи и сервизни програми; помощни програми;
сортиране-смесване; СУФИ.
Илиана Николаева Вълканова-Ангелова – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра з ован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, ревизор
корпоративни финанси.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт-вещо лице, сертификат МСС.
К а л и на Ге орг иева Дра г нева – о бра з ование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови
предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, специалност – организация и управление на
бизнеса, квалификация – мениджър.
Ка линка Стоянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
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квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше, специалност – стокознание, следдипломна
квалификация – експерт-проверител на измами,
съдебно-счетоводни експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
„Практически анализ на финансовите отчети“,
сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ
на промените в данъчното и осигурителното
законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.
Годишно данъчно приключване“, сертификат за
трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, специалност – стопански и финансов
контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Коста Русев Костов – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
К раси м и р С т оя нов С т оя нов – о бра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по икономика, допъл-
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нителна квалификация – дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на транспорта, квалификация – икономист по
транспорта.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговия, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на
земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование – висше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално- икономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Маргарита Миткова Попова – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Мариана А настасова Добрева – образование – висше, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право,
сертификат – законосъобразно прекратяване
на трудовите договори и защита интересите на
работодателя при уволнение.
Мариана Димова Ангелова – образование –
висше, специалност – маркетинг и планиране,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти,
регистрирана в КНОБ по Закона за независимите
оценители, квалификация – право, икономическа
педагогика, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали,
бижута и скъпоценни камъни.
Мария Димитрова Дошева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
Мария Иванова Николова – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист-международник, диплома средно образование ЕСПУ с
преподаване на английски език.
Мария Петкова Димитрова – образование –
висше, специалност – маркетинг, квалификация –
магистър по икономика.
Мария Стоянова Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
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икономика, диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат
за квалификация съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустрия, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика
и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милка Коева Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Митко Русев Митев – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, длъжност – директор сервизна дейност, следдипломна
квалификация – мениджмънт и стопански бизнес,
икономист – организация на производството, машинен инженер, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство.
Михаил Динев Златев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност и квалификация – учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
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допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надка Кирилова Калчева-Лалева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Надя Христова Стайнова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Надя Янчева Узунова – образование – висше, специалност – организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Нат а л и я Ге орг иева К арчева – о бра з ование – висше, специалност – икономика на труда
и социалното дело, квалификация – икономист
по труда, профил „Социално дело“ – педагогически профил, с пец и а л и з а ц и я – пенс ион но
осигуряване, икономист по труда, квалификация – специалист по социално осигуряване и
пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – сче т оводен мен и д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, вещо
лице по съдебно-икономически и счетоводни
експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ненко Марчев Марков – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ненчо Атанасов Ненчев – образование – висше, магистър, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността, удостоверение „Стратегическо планиране на регионалното развитие.
Управление в процеса на реализация на плановите
документи“, удостоверение „Интегрирането на
България в ЕС“, сертификат за управленски умения, удостоверение за английски език за работа
с институциите на ЕС.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
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и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Петър Петров Петров – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
диплома по бизнес администрация за финансови
специалисти за завършено обучение по програма
„Банково дело“.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Петя Вълкова Стоянова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация със специалност – икономика, управление
на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ра до с ла ва Д и м чева Д и мова – о бра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно
специално образование, специалност – бизнес
администраци я, к валификаци я – икономисторганизатор.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, хранително-вкусовата
промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията
по вписванията.
Розалина Петрова Милева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист, счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Руска Николова Димитрова – образование –
висше, специалност – финанси, международни
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икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни
средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше, специа лност – счетоводство и конт рол,
квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация „Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен
курс по английски език за напреднали.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
С та н к а Дем и рева А н донова – обра зование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Станка Стоянова Давидова – образование –
висше, специалност – ОПУП, квалификация –
икономист по промишлеността – „хранителновкусова“.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стоян Димитров Стоянов – образование – висше, специалност – финанси и кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател.
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Стоян Димов Инджов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к валификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
удостоверение „Прилагане на меж дународни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“, счетоводни услуги и съставяне ГФО.
Таня Колева Памукчиева – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
к ва лифика ц и я – иконом ис т, вт ора спец иа лност – икономика и управление на съобщенията,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми,
сертификат – експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт
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по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор.
Тонка Александрова Йотова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на
фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти,
сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – свободна професия – вещо лице, трудов
стаж – 34 години, стаж вещо лице – 25 години.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната
отчетност в промишленост та, допълнителна
квалификация – икономист по счетоводно и
финансово-контролна дейност, консултант по
финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Христинка Маркова Василева – образование – висше, специалност – икономика, организация на вътрешната търговия, квалификация – икономист по търговия, допълнителна квалификация – пенсионно и социално осигуряване.
Христо Периклиев Христов – образование висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална к валификация – съдебно-счетоводни експертизи;
член на с-е „Камара на ВЛ в Бълария“ – председател – кл. Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов
бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, уверение за
експерт-консултант и хоноруван преподавател по
съдебно-счетоводни и икономически експертизи,
банково счетоводство, счетоводство на малките
и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Христо Пламенов Панайотов – образование – висше, специалност – публични финанси,
професионална квалификация – магистър по
икономика, професионална квалификация – подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление,
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следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование –
висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговия, образование – висше, специалност – публична администрация,
допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Атанаска Николаева Кожухарова – образование – висше, специалност – счетодство финанси
и контрол.
Биляна Михова Бояджиева – образование –
висше, специалност – международен туризъм,
професионална квалификация – магистър по
туризъм, банкови и оценителски експертизи,
контултант, медиатор.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Велика Иванова Казакова – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика.
Вечислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Галя Стефанова Михова – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, специализация – управление
на предприятия от горското стопанство, удостоверение за завършен курс „Организация на
счетоводната отчетност на фирмите“, удостоверение за професионално обучение специалност
„Икономика и мениджмънт“.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист, банкер.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
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Диян Петров Щерев – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията.
Дора Желева Павлова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Илиана Николаева Вълканова-Ангелова – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра з ование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше, специа лност – стокознание, к ва лификац и я – с т оков ед , с лед д и п лом н а к в а л ифи к ация – експерт-проверител на измами, съдебносчетоводни експертизи.
Коста Русев Костов – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование – висше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално- икономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Марг ари т а М и т кова Попова – о бра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително
дело, професионална квалификация – икономистсчетоводител.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Наню Василев Нинов – образование – висше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения.
Невяна Минкова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, вещо
лице по съдебно-икономически и счетоводни
експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Петя Вълкова Стоянова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ра дос ла ва Д и м чева Д и мова – обра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – маркетинг и мениджмънт.
Розалина Петрова Милева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист, счетоводител.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за професионална квалификация
„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводна
и финансово-контролна дейност.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – ку рс
МСС, НСС.
Стоян Димитров Стоянов – образование – висше, специалност – финанси и кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната
отчетност в промишленост та, допълнителна
квалификация – икономист по счетоводно и
финансово-контролна дейност, консултант по
финансово, данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи;
член на с-е „Камара на ВЛ в Бълария“ – председател – кл. Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов
бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, уверение за
експерт-консултант и хоноруван преподавател по
съдебно-счетоводни и икономически експертизи,
банково счетоводство, счетоводство на малките
и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Цвета Пламенова Минкова – образование –
висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт,
специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси
и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование –
висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговия, образование – висше, специалност – публична администрация,
допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.
5. Съдебни инженерно-технически експертизи
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
А настаси я Ра дева Паска лева – образование – висше, специалност – зооин женерство,
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професионална квалификация – магистър по
зооинженерство – комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните,
професиона лна к ва лификаци я – ин женер по
технология на храните, свидетелство за професионална квалификация – управление на качеството
на храните и напитките.
Ангел Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – инженер по
електроника и автоматика.
Анета Георгиева Сталева – образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог,
професионална квалификация – пълна проектантска правоспособност, сертификат за система
за управление за здравето и безопасността при
работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, удостоверение
за координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение от Национален център
по хигиена, медицинска екология и хранене.
Асен Петков Илиев – образование – висше, степен – бакалавър, специалност – информатика, професионална квалификация – информатик.
Атанас Андреев Червенков – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и
компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за
допълнително обучение – техническа безопасност
на нефто- и газопроводи.
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат
за оценител на машини и съоръжения, член на
Съюза на независимите автотехнически експерти
в България, автоексперт.
Бердж Нигохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от
Центъра за усъвършенстване на ръководни кадри
по международен туризъм – Бургас, за положен
изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Бис ерк а Пе т кова Ата насова – обра зование – висше, специалност – технология на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и
високоалкохолните напитк и“, педагогическа
правоспособност.
Богда на Димова А пос т олова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер
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по транспорта, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението,
професионална квалификация – магистър инженер, консултант по безопасност при превоз
на опасни товари по шосе ADR, удостоверение
за консултант по безопасността при превоз на
опасни товари по шосе от клас 7, удостоверение
за консултант по безопасността при превоз на
опасни товари по шосе от клас 2, удостоверение
за консултант по безопасността при превоз на
опасни товари по шосе от класове 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Бойчо Гочев Узу нов – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за завършен курс за противопожарна
охрана, удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше, спец иа лност – минна елек т ромеханика,
енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен инженер-електромеханик, средно
образова н ие, спец иа л нос т – с т рои т елс т во и
архитектура, квалификация – среден техник по
строителство и архитектура, диплома за кандидат
на техническите науки.
Величко Николов Праматаров – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение
на водачи на МПС.
Виктор Георгиев Атанасов – образование – висше, специалност – машинен инженер, технология
на машинността.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмаси, к валификаци я – ин женер-химик,
специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика,
удостоверение за специализация – организация
на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия,
свидетелство за квалификация – технология на
пластмасите, квалификация – педагогика, учител.
Галина Желязкова Байчева – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, следдипломна
к ва лификаци я – п ублична админист раци я и
европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за
изпълнение на длъжности в държавните органи
и органи за местно самоуправление, ведомствата,
организациите и учрежденията, чиито функции
са свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас,
за обучителен модул по „Контрол и управление на
стреса в работната среда“, сертификат за обучение
„Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“
за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и
представители на областните и общинските ад-
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министрации, сертификат „Умения за ефективно
общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на
кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано
обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация
на Община Бургас“, сертификат за обучение за
„Работа с телеметрични хидрометрични станции
за измерване на ниво и скорост на покачване на
водите и количество валежи и приложен софтуер
за събиране и обработка на данни в реално време“,
сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на
Община Бургас при опасност и при наводнение“,
удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат
за професионална квалификация по документална
сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията
и реда за провеждане на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, разрешение за достъп
до класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 11.04.2022 г.
Галина Михайлова Бенова – образование – висше, специалност – технология на минното производство, к ва лификаци я – минен ин женертехнолог, удостоверение за квалификационен
курс по контрол и анализ на рудничното проветряване, удостоверение за завършено обучение
по здравословни и безопасни условия на труд,
удостоверение за обучение за „Осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР“, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и
практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Георги Желязков Гаврилов – образование –
висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител на машини и съоръжения, пътни превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения; вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Георги Георгов Георгиев – образование – висше, специалност – маркшайдерство квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство
за правоспособност от Агенцията по кадастъра
по чл. 12, т. 7 от ЗКИР, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в
регистъра на правоспособни лица по кадастър
към Агенцията по кадастъра, удостоверение за
член на КИИП към секция „Геодезия, приложна
геодезия и ландшафт“, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП.
Георги Димитров Карлов – образование – висше, степен – магистър, специалност – инженер-корабоводител, професионална квалификация – сто-
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панско у п равление, специа лизац и я – у п равление на флота и пристанищата.
Георг и Хрис т ов К ара марков – обра зование – висше, магистър, специалност – съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, военна квалификация – офицер
ВВС – военен инженер по радиооборудване на
летателни апарати, инженер по радиоелектроника.
Григор Георгиев Весов – образование – висше, специалност – химическа технология на
текстилните влакна, квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване устойчивостта
на химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Григорий Димитров Манолов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Диана Матева Терзиева – образование – висше, спец иа л нос т – т ех нолог и я на ме та л и т е
и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и
съоръжения.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър инженер, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Диана Стефанова Илиева – образование – висше, магист ър, специалност – съобщителна и
осигурителна техника и системи, професионална квалификация – инженер по електроника и
комуникации, специализация – телекомуникационни мрежи, удостоверение за професионална
компетентност за автомобилен превоз на товари
по Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП.
Дилян Димов Койков – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, професионална квалификация – специалист.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение
и снабдяване с природен газ; системи на управление: система за управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008, система за управление на
околната среда съгласно ISO 14001:2005, система
за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Димитрина Стоянова Стоянова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер
по геодези я, фотограметри я и картографи я,
сертификат за регистрация на магистър инженергеодезист в регистъра на правоспособните лица
по кадастър на Агенцията по геодезия, карто-
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графия и кадастър и притежава правоспособност
по геодезия и кадастър, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране,
трасировъчни проекти и планове, планове за
регулация, сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Д и м и т ър Хрис т ов Па па н чев – обра зование – средно, професия – автомобилен монтьор,
квалификация – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Димитър Юлиянов Македонски – образование – висше, специалност – машиностроителни
технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.
Динко Иванов Динев – образование – висше, специалност – геодезия, фотограмeтрия и
картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност,
регистриран в Агенцията по кадастъра – геодезия,
приложна геодезия и ландшафт.
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценител на машини, съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост,
транспорта, строителството и химическата и
нефтопреработвателната промишленост, лиценз
за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
образование висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер,
специализация – конструиране на прецизни механизми.
До бр о с ла в Ге орг иев С ла вов – о бра зование – висше, специалност – електроника, магистър инженер, специалност – съдебни инженернотехнически експертизи и техническа безопасност,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, магистър електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление, месторабота – частна практика като независим оценител, сертификат от Камарата на
независимите оценители в България за оценка на
недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Евгени Братанов Братанов – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строител-
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ство, квалификация – строителен инженер по
хидромелиоративно строителство.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш и н и и
апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация
„експерт-оценител на машини, съоръжения и
оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за
обществено хранене, сертификат за интензивен
курс на обучение по английски език.
Елисавета Георгиева Кехайова – образование – висше, специалност – обработка на металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, сертификат за оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, новите
европейски стандарти за оценяване на недвижими имоти.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, методология за експертиза на ПТП,
сертификат за придобиване на знания и умения
по информационно-методическо съдържание на
оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с електрическо
обзавеж дане на МПС, машини, съоръжения,
сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, сертификат за консултант по оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, удостоверение за оценител на недвижими
имоти.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Жу л ие т а А т а н ас ов а Е д р ев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, с т епен – ма г ис т ър, обра зова н ие – висше, спец иа л нос т – с ъдебн и а вт о т ех н и ческ и
експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер,
следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
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удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение
от НУЦ по информация за модул „Централен
процесор 2104 на см4“, удостоверение модул
„Оперативна памет см 3501“, удостоверение модул
„Видеотерминал см 1604“, удостоверение модул „Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С“,
удостоверение за поддържане на флопи дисково
устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по
Правец 16 Архитектура.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
ст рои телст во, у достоверение за вписване в
публични я регист ър на лица, у пра ж н яващи
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения върху тях, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Иван Стойчев Антонов – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, вентилация
и климатизация на обществени, жилищни и
промишлени сгради, длъжност – инвеститорски
контрол, авторски надзор, допълнителна следдипломна квалификация – мениджмънт.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, ма г ис т ър ин женер, ч лен на
СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически
проблеми, сертификат за консултант по оценки
на недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива А 1, А 2, В1.
Иван Финев Иванов – образование – висше, специалност – зенитно-технически войски,
квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Иван Христов Иванов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – магистър инженер, научна степен доктор по научната специалност 02.01.02 „Материалознание и
технология на машиностроителните материали“.
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Иванка Янева Янева – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и мета лорежещи машини, к ва лификация – машинен ин женер, степен – магист ър,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация – ниво В2, английски език.
Иво Георгиев Коралски – образование – висше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше, специа лност – топлинна и масообменна
техника в химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Илия Динев Кехайов – образование – висше, специалност – земна артилерия, квалификация – инженер по технология на машиностроенeто, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи.
И л ка Пет рова Ба ка лова – образова ние –
средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия
и картография.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Ир ен а Ж е л я з ко в а М а в р о в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство и
конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Йонка Василева Янчева – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – магистър
инженер, сертификат за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, магистър, специалност – компютърни системи
и технологии, квалификация – магистър инженер.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалифи-
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кация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно- технически експертизи, диплома
за кандидат на техническите науки.
Камен Цонев Недев – образование – висше, специалност – геология и проучване на полезните изкопаеми, квалификация – инженер-геолог
по проучване на полезни изкопаеми.
Кирил Димитров Кирилов – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – елект рои н женер, с ред но обра зова н ие, спец иа лност – ел. монтьор на слаботокови уреди, полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – поддемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплома за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
К и рчо Господ и нов Недел чев – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас,
квалификация – шлосеромонтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт,
изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на
стойността на МПС, оценка на щета, механизъм
за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване
на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи.
Койчо Василев Иванов – образование – висше, специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна охрана, удостоверение по аварийноспасителна дейност.
Кольо Донев Доневски – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен инженер по ВК профил – мрежи и съоръжения.
Константин Жечев Желязков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър
инженер, строителен консултант.
Коста Иванов Маринчев – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Костадин Бойков Белев – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър инженер.
Костадинка Петрова Костова – образование – висше, степен – магистър, специалност –
технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
пълна проектантска правоспособност.

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Красимир Стоянов Димитров – образование –
висше, специалност – подвижен железопътен
транспорт, квалификация – машинен инженер,
специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник – водостроител, вещо
лице в Агенцията по вписванията, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
за оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – пътно строителство,
професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална
квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация – строителен техник,
сертификат за обучение „Строителни сметки
и цени – първо и второ ниво“, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Кристина Димитрова Иванова – образование –
висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, професионална
квалификация – оценители на обекти на недвижима собственост.
Крум Станчев Митев – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение
за обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат – „Успешният екип – създаване, мотивиране
и развитие“.
Лилия Анестиева Станева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална к валификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор
по компютърни системи и технологии, доцент,
научна специалност „Електронизация“ (Автоматизация на проектирането в електрониката),
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика.
Л ю б а Н и ко л аев а М ари нов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – геодезия, професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Любчо Ра дев Пенев – образование – висше, специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер ДВГ, висше образование, специалност – управление и контрол на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна
администрация“ – консултант по безопасност
при превоз на опасни товари, свидетелство на
персонал за взривни работи, АДР – свидетелство
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за водач, превозващ опасни товари в цистерни
или по друг начин.
Любомир Томов Биков – образование – висше, специалност – механизация и електрификация
на мините, квалификация – минен инженерелектромеханик, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност – електрическа,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност – електрическа.
Людми ла Пет рова Лимонова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Мадлена Станева Бангева – образование – висше, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер – конструктор, специалност – съдебн и и н женерно - т ех н и ческ и експер т изи и
техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер.
Малина Петрова Антова – образование – висше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Маргарит Луков Луков – образование – висше, специалност – химическо машиностроене,
квалификация – машинен инженер.
Мариана Тодорова Георгиева – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия
и картография, специалност – електроинженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност
за монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общотехнически и специализирани учебни предмети.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер-геодезист,
квалификация – мениджър.
Марин Атанасов Бангев – образование – висше, специалност – електротехника, професионална квалификация – електроинеженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална
квалификация – магистър инженер.
М а р и я Ге о р г и е в а И в а н о в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по
геодези я и картог рафи я, образование – висше, специалност – финанси, сертификат – оценител на недвижими имоти.
Мари я Димит рова Атанасова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по
геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, категоризация,
оценка и регистрация на земеделски земи, оценка
на приходоносен имот – търговски обект.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строител-
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ство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
М а ри я Н и ко лов а Н и ко лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен
инженер, вещо лице към Агенцията по вписванията, оценител на търговски предприятия,
оценител на машини и съоръжения, оценител
на недвижими имоти.
М а ри я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и мед и ц и нско у редос т роене, образова н ие – висше, с пец и а л но с т – м а рке т и н г, к в а л ифи к ация – магистър по икономика.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър инженер,
средно образование, специалност – работник
специалист и водач на МПС кат. „С“ и „Т“, професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност икономика и
управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
М и р о с л а в Д и н ков С т ой ков – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
Митко Русев Митев – образование – висше, специалност –двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, икономика
и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор на промишленото
производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
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за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Михаил Динев Златев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експертоценител на машини и съоръжения, активи,
длъжност – счетоводител.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горския фонд.
Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и
канализация (ВиК) – мрежи и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки.
Не л и Го с под и нов а И в а нов а – о бра з ов ание – висше, специалност – транспортно строителство, профил жп строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, удостоверение за професионална
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Цветков Чакъров – образование – висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер, свидетелство за завършен
курс цветна телевизия, сертификат за завършен
курс – компютърен оператор – Win XP, Word,
Excel, Internet.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за
професионална квалификация – информатика
и ИТ.
Николай Великов Пирев – образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, образование – висше, специа лност – корабни машини и механ изм и, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер,
образование – висше, специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по
икономика, свидетелство за допълнителна квалификация – здравен мениджмънт, свидетелство
за професионална квалификация – икономика
на здравеопазването, удостоверение за извършване дейностите по чл. 166 ЗУТ за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/
или упражняване на строителен надзор, лиценз
за превоз на товари на територията на Република
България.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
к ва лификаци я – ин женер-оператор в т ранспорта – ръководител производствена група по
поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
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транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe за
допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа
в електрически уредби (мрежи с напрежение над
1000 V), удостоверение за допълнително обучение
по безопасност на труда.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране на
инвестиционния процес, лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, сертификат за оценка на недвижими
имоти, бизнес администрация.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер промишлено и гражданско строителство,
старши научен сътрудник първа степен, диплома
за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник
корабни машини и механизми, свидетелство за
правоспособност – корабен механик трета степен,
сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен
курс за оцеляване на море.
Петър Ончев Гуджев – образование – висше, специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен инженер.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа
правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
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за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, магистър инженер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и
океански риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи. Единни европейски стандарти
за бизнес оценяване.
Ра дос т и на К и рова К и рязова – обра зование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по
геодезия, фотограметрия и картография (геодезия,
архитектура и строителство).
Румен Стоянов Димов – образование – висше, специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер- земеустроител,
строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими
имоти, лиценз за извършване на технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и
правилниците за тяхното прилагане, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Руска Кирилова Илиева – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализаци я, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по водоснабдяване и канализация, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
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експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Си л ви я А лекса н д рова Лец ковска – образова н ие – висше, спец иа л нос т – т ех нолог и я
на металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии,
професионална квалификация – компют ърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02 „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, диплома за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
С и мона Нед я л кова Пе т кова – о бра з ование – средно специално, специалност – геодезия,
квалификация – техник-геодезист.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Славка Иванова Крат у нкова – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Смела Ралева Узунова – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания,
оценка и нормативни документи (микроклимат,
осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета),
сертификат за интензивен курс по счетоводство.
Соня Кирилова Ачанова – образование – висше, специалност – топло- и ядрена енергетика,
квалификация – машинен инженер, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Станимир Стефанов Димит ров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална
квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станимира Иванова Якова – образование –
висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
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безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, спец иа л но с т – ком у н и к а ц ион на т ех н ика и тех нолог ии, мод ул ра дио-ком у никацион н а т ех н и к а , п р о ф е с ион а л н а к в а л ифи к ация – магистър инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър – електроинженер, образование – средно специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Стефка Иванова Велкова – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по общотехнически, специализирани предмети и учебна практика, полувисше образование, специалност – ДВГ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник
по корабни машини и механизми, специа лност – експлоатация и ремонт на автомобили и
кари, квалификация – машинен техник.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, к валификац и я – ст рои телен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование
със специалност „Строителство и архитектура“,
профил: строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Таня Славова Цветанова – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Та н я Х а н чева Ба к ърд ж иева – о бра зование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Теодор Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Ти хом и р С т е фа нов Рачев – о бра з ование – средно, специалност – механизация на
селското стопанство, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, сертификат за съдебен експертоценител на оборотни и дълготрайни активи,
локомотивен машинист.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство
за у чителска правоспособност, със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна
квалификация – учител-специалист по студена
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обработка и клас „Квалификация по организация
и управление на образованието“.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше, специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Тодор Марчев Ангелов – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска
техника, професионална квалификация – специалист по автотранспортна и земеделска техника,
образование – висше, специалност – транспортна
техника и технологии, професионална квалификация – магистър инженер, образование – средно,
специалност – монтьор на МПС, свидетелство
за професионална к валификаци я – у чител и
инструктор за обучение на водачи на МПС кат.
„С“ и „Т“.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, профил пътно строителство, лиценз
за оценки на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Христо Гюлев Генов – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация
архитект, член на Камарата на архитектите в
България.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт; член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка
на машини и съоръжения – регистриран член
на КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оцени тел, серт ификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия
за вписване в регистъра на правоспособни лица
по кадастъра към Агенцията по кадастър, геодезия и картография, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър
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инженер-земеустроител, лиценз за оценка на
недвижими имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация
на земеделск и земи в Република Българи я,
удостоверение за правоспособност да ръководи
проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране основните планове и книжа.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
образование – висше, специалност – съдебни
автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за професионална
компетентност за автомобилен превоз на товари,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език,
уверение от Техническия университет – София,
за образователна и научна степен „доктор“ по
професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност –
автомобили, трактори и кари.
Юлиян Димитров Македонски – образование – висше, специалност – архитектура.
Янка Маринова Велева – образование – висш е, с п ец и а л н о с т – т р а н с п о р т н о с т р о и т е л ство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Янко Чернев Добрев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янчо Найденов Николов – образование – висше, специа лност – технологи я на машините
и металите, квалификация – машинен инженер, вещо лице към Агенцията по вписванията,
специализация – икономика и управление на
инвестиционния процес, оценител на машини
и съоръжения, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат
за оценител на машини и съоръжения, член на
Съюза на независимите автотехнически експерти
в България, автоексперт.
Ата нас Жел язков Жел язков – обра зование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър инженер, машинен инженер,
специализация – двигатели с вътрешно горене и
автомобили, свидетелство за професионална квалификация – извършване на периодични прегледи
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и проверка на превозните средства, превозващи
опасни товари по ADR, удостоверение за допълнително обучение по технически специалисти,
извършващи периодични прегледи и проверки на
ПС, превозващи опасни товари, удостоверение за
преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от
клас 1, клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 8, 9, клас 7, сервизен техник за извършване
на монтаж, проверка и ремонт на аналогови и
дигитални тахографи.
Ат а нас Н и колов Ко бар е лов – о бра з ование – средно специално, специалност – автомобили и кари, ДВГ, квалификация – техник, диплома
за висше образование, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, трудов
стаж – 17 години, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, оценител на инвестиционни
проекти, сертификат за автоексперт – „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; ликвидация на щети по МПС и ППС“.
Бердж Нигохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от
Центъра за усъвършенстване на ръководни кадри
по международен туризъм – Бургас, за положен
изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Богдан Иванов Николов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по машиностроителна
техника и технологии, удостоверение за професиона лна к ва лификаци я – автотех ническа
експертиза.
Богда на Ди мова А пос т олова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер
по транспорта, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението,
професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари по шосе от клас 7,
удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари по шосе от клас 2,
удостоверение за консултант по безопасността при
превоз на опасни товари по шосе от класове 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, професия – корабен заварчик, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне
експертна оценка на щети и на стойността им,
квалификация – VІ разряд автобояджия.
Величко Николов Праматаров – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – технология и управление на
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транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение
на водачи на МПС.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплома за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Веселин Тенев Статев – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна
квалификация – офицер, инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен инженер, преквалификация за
професионална подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител на машини и съоръжения, пътни превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения; вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Дилян Димитров Цанев – образование – висше, магистър, специалност – транспортна техника
и технологии, професионална квалификация – машинен инженер.
Димитър Атанасов Джамбазов – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация
на автомобилния транспорт, допълнителна квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно
управлявани системи при бензинови двигатели,
удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Дим и т ър Хрис т ов Па па н чев – образование – средно, професия – автомобилен монтьор,
квалификация – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Евгений Йорданов Пашов – образование – висше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен
инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – инженер
двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, методология за експертиза на ПТП,
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сертификат за придобиване на знания и умения
по информационно-методическо съдържание на
оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи относно пожари с електрическо
обзавеж дане на МПС, машини, съоръжения,
сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специа лност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, ма г ис т ър и н женер, ч лен на
СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически
проблеми, сертификат за консултант по оценки
на недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива А1, А2, В1.
Иван Христов Иванов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – магистър инженер, научна степен доктор по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и
технология на машиностроителните материали“.
Иван Цветанов Гарелов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация – ниво В2, английски език.
Кирил Кръстев Стоянов – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – мениджър, средно
образование – специалност – автомобили и кари,
и водач на МПС кат. „С“, профил – ДВГ, квалификация – техник.
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К и рчо Господинов Недел чев – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас,
квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт,
изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на
стойността на МПС, оценка на щета, механизъм
за настъпване на ПТП; процес на възстановяване
на ПТП; съдебни автотехнически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, съдебни автотехнически експертизи,
оценка на моторни превозни средства, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат – „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“; сертификат за квалификация – експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, месторабота – вещо лице на свободна практика.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене,
квалификация – оператор на металорежещи машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Лилия Анестиева Станева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор
по компютърни системи и технологии, доцент,
научна специалност „Електронизация“ (Автоматизация на проектирането в електрониката),
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – професионален бакалавър по транспортна техника и технологии, образование – висше, специалност – физик, допълнителна специалност – математика,
квалификация – електротехника и електроника.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Милко Бойчев Атанасов – образование – висше, магистър, специалност – техническа експлоатация и ремонт на летателни апарати, квалифкация – офицер от ВВС – военен инженер, машинен
инженер, сертификат за автоексперт-оценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо
имущество, методология, проблеми, аспекти.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
к ва лификаци я – ин женер-оператор в т ранс-
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порта – ръководител производствена група по
поддържане на железния път, образование – висше, специа лност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe за
допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа
в електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение
по безопасност на труда.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник
корабни машини и механизми, свидетелство за
правоспособност – корабен механик трета степен,
сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен
курс за оцеляване на море.
Петър Димов Димов – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик.
Пе т ър Х ара ла мбов С т оя нов – обра зование – висше, специалност – каростроене и автотранспортна техника, квалификация – машинен
инженер, специализация – проектиране на автомобили, трактори и кари, специалност – съдебни
автотехнически експертизи и безопасност на
движението, професионална квалификация –
магистър инженер.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа
правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Райко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – технология и организация на
автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо
поддържане на автомобилите, сертификат за
автоексперт – автотехническа експертиза – проб
леми, методика, пазарна стойност; ликвидация
на щети по ПМС и ППС.
Румен Тончев Иванов – образование – висше, специалност – електронна техника и мик
роелектроника, к валификаци я – ин женер по
електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за
остойностяване на леки автомобили и калкулация
на щети, експерт на камиони и автобуси.
Сава Атанасов Пелев – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик, квалификация
учител и инструктор за обучение на водачи на
МПС, категории „С“ и „Т“.
Стефка Иванова Велкова – образование – висше, специалност – технология и управление на
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транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по общотехнически, специализирани предмети и учебна практика, полувисше образование, специалност – ДВГ.
Стоян Георгиев Апостолов – образование –
висше, специалност – технология на неорганични
вещества, квалификация – инженер-химик, майстор на спорта по автомобилизъм, треньор по
автомобилизъм.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник
по корабни машини и механизми, специа лност – експлоатация и ремонт на автомобили и
кари, квалификация – машинен техник.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство
за у чителска правоспособност със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна
квалификация – учител – специалист по студена
обработка и клас „Квалификация по организация
и управление на образованието“.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт; член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка
на машини и съоръжения – регистриран член
на КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Юлиян А нестиев Петров – образование –
висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, специалност – съдебни автотехнически експертизи,
безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на
пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език, уверение от Техническия
университет – София, за образователна и научна
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степен „доктор“ по професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност: автомобили, трактори и кари.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
А настаси я Ра дева Паска лева – образование – висше, специалност – зооин женерство,
професионална квалификация – магистър по
зооинженерство – комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните,
професиона лна к ва лификаци я – ин женер по
технология на храните, свидетелство за професионална квалификация – управление на качеството
на храните и напитките.
Бис ерк а Пе т кова Ата нас ова – обра зование – висше, специалност – технология на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и
високоалкохолните напитки“.
Величко Николов Праматаров – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение
на водачи на МПС.
Веселин Тенев Статев – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна
квалификация – офицер – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен инженер, преквалификация за
професионална подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Галина Желязкова Байчева – образование –
висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, следдипломна
к ва лификаци я – п ублична админист раци я и
европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за
изпълнение на длъжности в държавните органи
и органи за местно самоуправление, ведомствата,
организациите и учрежденията, чиито функции
са свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас,
за обучителен модул по „Контрол и управление на
стреса в работната среда“, сертификат за обучение
„Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“
за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и
представители на областните и общинските адми
нистрации, сертификат „Умения за ефективно
общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на
кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано
обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация
на Община Бургас“, сертификат за обучение за
„Работа с телеметрични хидрометрични станции
за измерване на ниво и скорост на покачване на
водите и количество валежи и приложен софтуер
за събиране и обработка на данни в реално време“,
сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на
Община Бургас при опасност и при наводнение“,
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удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат
за професионална квалификация по документална
сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията
и реда за провеждане на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, разрешение за достъп
до класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 11.04.2022 г.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Димитър Юлиянов Македонски – образование – висше, специалност – машиностроителни
технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа,
квалификация – инженер-химик, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, удостоверение за обучение „Политика, законодателство и
практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, пре
квалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение
от НУЦ по информация за модул „Централен
процесор 2104 на см4“, удостоверение модул
„Оперативна памет см 3501“, удостоверение модул
„Видеотерминал см 1604“, удостоверение модул „Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С“,
удостоверение за поддържане на флопи дисково
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устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по
Правец 16 Архитектура.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
ст рои т елст во, у дост оверение за вписване в
публични я регист ър на лица, у пра ж н яващи
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения върху тях, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Иван Христов Иванов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – магистър инженер, научна степен доктор по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и
технология на машиностроителните материали“.
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация ниво В2 английски език.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Костадин Бойков Белев – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър инженер.
Маргарит Луков Луков – образование – висше, специалност – химическо машиностроене,
квалификация – машинен инженер.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специа лност – тех нологи я на микроб. и
ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева –
образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа
правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и
химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна
степен – доктор, свидетелство за звание – доцент,
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удостоверение за завършен курс на обучение по
осигуряване и сертификация на качеството на
военна и специална продукция, сертификат за
преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, магистър инженер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и
океански риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проб
леми, аспекти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи. Единни европейски стандарти
за бизнес оценяване.
Си лви я А лексан д рова Лец ковска – образова н ие – висше, спец иа л нос т – т ех нолог и я
на металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии,
професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, диплом за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на про-
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изводството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка
на машини и съоръжения – регистриран член
на КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оцени тел, серт ификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Янко Чернев Добрев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
трудов стаж – 39 години.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
А т а н а с А н д р е ев Че р в ен ко в – о б р а з о в ание – висше, специалност – съдебни инженернотехнически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и
компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за
допълнително обучение – техническа безопасност
на нефто- и газопроводи.
Валентин Лазаров Радев – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, образователно-квалификационна
степен – бакалавър, специалност – приложна
информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – средно
специално, специалност – геодезия, фотограмет
рия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност
за оценка на недвижими имоти; оценител на
недвижими имоти – регистриран член на КНОБ
по Закона за независимите оценители, председател на Съвета на регионалната колегия – Бургас,
Сливен и Ямбол, към Камарата на независимите
оценители в България.
Доброслав Георгиев Славов – образование –
висше, специалност – електроника, магистър
инженер, специалност – съдебни инженерно-тех-
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нически експертизи и техническа безопасност,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, магистър електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение
от НУЦ по информация за модул „Централен
процесор 2104 на см4“, удостоверение модул
„Оперативна памет см 3501“, удостоверение модул
„Видеотерминал см 1604“, удостоверение модул „Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С“,
удостоверение за поддържане на флопи дисково
устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по
Правец 16 Архитектура.
Иван Милчев Попжелев – образование – висше, специалност – химични технологии, сертификат за придобита квалификация за компютърна
техническа поддръжка, сертификат за придобита
квалификация по основи на сигурността на информационните технологии, сертификат за придобита
квалификация по компютърна криминалистика,
сертификат за придобита квалификация за Десктоп
Администрация на MS Windows 7, сертификат за
придобита квалификация – Linux Администрация
(RHEL 6), сертификат за придобита квалификация
за Linux Адмистрация (Основи).
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация – ниво В2, английски език.
Ивелина Николова Стой чева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическата
информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по
РОС/ВП, управляващи и сервизни програми;
помощни програми; сортиране-смесване; СУФИ.
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър инженер.
Лилия Анестиева Станева – образование – висше, специалност – електронна техника и мик
роелек т рон и к а, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор
по компютърни системи и технологии, доцент,
научна специалност „Електронизация“ (Автоматизация на проектирането в електрониката),
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика.
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Петя Йорданова Илиева – образование – висше, специалност – математическа кибернетика
и изчислителна техника, квалификация – дип
ломиран математик, допълнителна квалификация – специалност „Право“.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Станимир Стефанов Димит ров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална
квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станислав Ден чев Симеонов – образование – висше, специалност – компютърни системи
комплекси и мрежи, свидетелство за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.21.04.
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“,
к.т.н. – инженер.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висш е , с п е ц и а л н о с т – к о м у н и к а ц и о н н а т е хн и к а и т ех нолог и и, мод ул ра д иоком у н и к ационна техника, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър електроинженер, образование – средно специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
А лександър Великов Великов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско
строителство – конструктор, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство – конструктор.
Анна Радкова Желева – образование – средно
специално, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Антония Тенева Тенева – образование – висше, магистър, специалност – строителство на
сгради и съоръжения, професионална квалифи-
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кация – строителен инженер – конструктор, специализация – строителни конструкции, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на съответствието на
инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и
ССКБ, упражняваща независим строителен надзор
в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт
инвеститорски контрол, специалист по актуване
на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейността
за разработки на инвестиционни проекти по
части „Строителна технология“ и „Проект за
безопасност и здраве“, третиращи мероприятията
за безопасни и здравословни условия на труд в
строителството.
Валентин Лазаров Радев – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, образователно-квалификационна
степен – бакалавър, специалност – приложна информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – техник геодезист,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по
Закона за независимите оценители, председател
на Съвета на регионалната колегия – Бургас,
Сливен и Ямбол, към Камарата на независимите
оценители в България.
Валерий Колювич Вълев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер.
Ваня Стоянова К ирова-Хамаме – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижимите имоти и земеделски земи, месторабота – проектант свободна
професия.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше, спец иа лност – минна елек т ромеханика,
енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен инженер – електромеханик, средно образование, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – среден техник по
строителство и архитектура, диплома за кандидат
на техническите науки.
Васил Богомилов Стоилов – образование – висше, специалност – хидроенергийно строителство,
квалификация – инженер по хидроенергийно
строителство, сертификат от Камарата на независими оценители в България за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на недвижими имоти, компе-
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тенции по пречистване на отпадъчни води и по
опазване на водите от замърсяване.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от Камарата
на архитектите в България за пълна проектантска
правоспособност.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, изпълнява всички
дейности по геодезия и кадастър – заснемане
и трасиране на имоти, цифрова обработка и
изменение на кадастралната карта, схеми на
самостоятелни обекти, оценки и делби на имоти.
Галина Маринова Михайлова – образование – висше, магист ър, специалност – транспортно строителство, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за
професионална квалификация – одитор по пътна
безопасност.
Георги Ангелов Ангелов – образование – висше, специалност – хидротехническо строителство,
квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.
Георг и Дими т ров Долап чиев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект,
удостоверение за обучение по пожарна безопасност; „Строителнотехнически правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност при пожар“,
удостоверение за обучение „Наредбата за управ
ление на строителни отпадъци – нормативен
контекст, основни положения и практически
указания по приложението є“, сертификат за
пълна проектантска правоспособност от КАБ.
Гроздан Стоянов Цветанов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни
и обществени сгради, лиценз за оценител на
недвижими имоти, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, лиценз за
оценител на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Диана Петрова Ченешева – образование – висше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Диана Стефанова Койкова – образование – висше, специалност – архитект у ра, дипломиран
инженер.
Д и ма на Д и м и т рова Жекова – обра зование – висше, специалност – архитектура, про-
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фесионална квалификация – архитект, удостоверение от КАБ за пълна проектантска право
способност.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Димитър Василев Герчев – образование – висше, спец иа л но с т – т ех нолог и я и мех а н из ация на строителството, квалификация – строителен ин женер по тех нологи я и механизац и я на с т рои т елс т во т о, образова н ие – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, научно звание – научен сътрудник, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на
сгради и сертифициране на сгради, удостоверение
за длъжностно лице по безопасност и здраве при
работа, удостоверение за координатор по без
опасност и здраве.
Добринка Минкова А врамова – образование – висше, специалност – стопанско управ
ление, квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия,
фо т ог ра ме т ри я и к ар т ог рафи я, к ва л ифи к ация – среден техник по геодезия, земеделски земи,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление, месторабота – частна практика като независим оценител, сертификат от Камарата на
независимите оценители на България за оценка
на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Е л е н а Тод о р о в а Д р а г а н о в а – о б р а з о в а ние – средно, специалност – ел. обзавеждане на
промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Елка Дянкова Стойкова – образование – висше, специалност – маркшайдерство и геодезия,
професионална квалификация – минен инженер
по маркшайдерство и геодезия.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управ
ление, организация и управление на хотели
и ресторанти, к ва лификаци я – магист ър по
икономика, образование – средно специално,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – строителен техник – ІІ степен,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ж и вко И в а нов Д а н д ари нов – о бра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, сертификат за консултант по оценки
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и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, удостоверение за оценител на недвижими
имоти.
Жу л ие т а А т а н ас ов а Е д р ев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлена топ
лотех ника, к ва лификаци я – машинен ин женер, с т епен – ма г ис т ър, обра зова н ие – висше, спец иа л нос т – с ъдебн и а вт о т ех н и ческ и
експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер,
следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Здравка Чернева Андреева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специализация – икономика и организация на инвестиционния процес, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
Злат к а Па на йо т ова И ва нова – обра зование – висше, специалност – автомобилни пътища,
квалификация – инженер строител, сертификат
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
ст рои т елст во, у дост оверение за вписване в
публични я регист ър на лица, у пра ж н яващи
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения върху тях, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Иван Димитров Ковачев – образование – висше, специалност – инженер-икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и
цени – първо ниво.
И в а н к а А т а н ас ов а Дой чев а – о б р а з ов ание – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура.
Иванка Фотева Великова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Иванка Янева Янева – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и мета лорежещи машини, к ва лификация – машинен ин женер, степен – магист ър,
специалност – финанси, професионална квали-

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

фикация – магистър по икономика, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация – ниво В2, английски език.
Ир ен а Ж е л я з ко в а М а в р о в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство и
конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ирина Георгиева Попкармезова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Ирина Ценова Стоилова – образование – висше, спец иа лност – п ромиш лено и г ра ж данско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по специализирано
строителство и архитектура.
К а л и н а Щерионова Па шева – о бра з ование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Калудка Русева Иванова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител
на недвижими имоти.
Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за следдипломна квалификация по
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Константин Жечев Жел язков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър
инженер.
Константин Михайлович Якубович – образование – висше, специалност – архитекту ра,
квалификация – архитект.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – пътно строителство,
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професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална
квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация – строителен техник,
сертификат за обучение „Строителни сметки
и цени – първо и второ ниво“, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Крум Станчев Митев – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за
обучение на длъжностни лица, които ръководят и
управляват трудови процеси, сертификат „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“.
Л ю б а Н и ко л аев а М ари нов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – геодезия, професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Малина Петрова Антова – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Мариета Рускова Гълъбова – образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер-геодезист,
квалификация – мениджър.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
Марияна Панайотова Арабаджиева – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование със специалност – геодезия, фотограметрия и картография,
професионална квалификация – техник-геодезист,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
лиценз за оценка на търговски предприятия,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, специализация – морска
администрация.
Мая Иванова Пурлантова – образование – висше, магистър, специалност – маркшайдерство и
геодезия, професионална квалификация – инженер по маркшайдерство и геодезия, удостоверение
за ограничена проектантска правоспособност.
М и р о с л а в Д и н ков С т ой ков – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
Мирчо Петров Мавродиев – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер по геоде-
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зия, фотограметрия и картография, удостоверение
за професионална квалификация – магист ър
инженер по геодезия, фотограметрия и карто
графия, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
Михаил Христов Михайлов – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строи телст во – п ът но ст рои телст во, к ва лификация – строителен инженер по транспортно строителство.
Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и
канализация (ВиК) – мрежи и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и мик
роелек т рон и к а, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – техник-геодезист,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Не д я л к а М и хо в а М и т к о в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, военна квалификация – военен
инженер по промишлено и гражданско строителство – технолог, граж данска квалификация – строителен инженер по ПГС – технология
на строителството, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер, промишлено и гражданско строителство,
старши научен сътрудник първа степен, диплома
за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Пе т ър Си меонов А лекса н д ров – образо вание – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Петьо Благоев Гицов – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство, строителство на жп линии, пътища
и мостове, квалификация – магистър по транспортно строителство, допълнителна квалификация – румънски език.
Пламен Димитров Гърбов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
технология на строителството, удостоверение от
КИИП за пълна проектантска правоспособност,
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магистър инженер, член на КИИП към секция
„Конструкции на сгради и съоръжения“.
Пламен Колев Колев – образование – висше, специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен,
квалификационен курс по „Системи на управление
на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник
по водно строителство.
П ламен М ла денов Първа нов – образование – висше, специалност ПГС – промишлено
и гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант, инженер, строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
удостоверение за пълна проектантска право
способност – строителен инженер, допълнителна
квалификация – проектант-конструктор.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, магистър инженер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Румен Иванов Троев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност, удостоверение
за строително-техническите правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност при пожар,
удостоверение за член на Камарата на архитек
тите в България, удостоверение за обучение по
Наредбата за управление на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и
практически указания по приложението є.
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Румен Стоянов Димов – образование – висше, специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер – земеустроител, строителство – технологично изпълнение,
ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и
правилниците за тяхното прилагане, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Русанка Добрева Джанкова – образование – висше, магист ър, специа лност – промишлено и
гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност – конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Светозар Градев Славов – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в
България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
С и мона Нед я л кова Пе т кова – о бра зование – средно специално, специалност – геодезия,
квалификация – техник-геодезист.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Славка Боева Дремсизова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата.
С т е ф к а С т а м о в а Ра к а н о в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител
на недвижимо имущество, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер промишлено и гражданско строителство,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, к валификац и я – ст рои телен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование
със специалност „Строителство и архитектура“,
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профил строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образование – висше, специалност – строителен инженер
по пътно строителство, високо строителство,
инвеститорски контрол в строителството – организация, ценообразуване, консултация в строителството – високо строителство.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Тодорка Стоянова Добрева – образование –
средно специално, специалност – техник по строителство и архитектура.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, профил пътно строителство, лиценз
за оценки на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Христинка К ирилова Георгиева – образование – средно, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – среден техник.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка
на машини и съоръжения – регистриран член
на КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оцени тел, серт ификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Чавдар Иванов Андреев – образование – висше, специалност – строителство на сгради и
съоръжения, квалификация – строителен инженер, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, квалификация – монтажник на ОКИ.
Чавдар Любомиров Ченков – образование –
висше, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Шинка Благоева Коларова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янко Чернев Добрев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
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5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Бойчо Гочев Узу нов – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за завършен курс за противопожарна
охрана, удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Га л и н а Же л я зков а Б а й чев а – о б ра з ов ание – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдип
ломна квалификация – публична администрация
и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за
изпълнение на длъжности в държавните органи
и органи за местно самоуправление, ведомствата,
организациите и учрежденията, чиито функции
са свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас,
за обучителен модул по „Контрол и управление на
стреса в работната среда“, сертификат за обучение
„Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“
за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и
представители на областните и общинските адми
нистрации, сертификат „Умения за ефективно
общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на
кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано
обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация
на Община Бургас“, сертификат за обучение за
„Работа с телеметрични хидрометрични станции
за измерване на ниво и скорост на покачване на
водите и количество валежи и приложен софтуер
за събиране и обработка на данни в реално време“,
сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на
Община Бургас при опасност и при наводнение“,
удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат
за професионална квалификация по документална
сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията
и реда за провеждане на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, разрешение за достъп
до класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 11.04.2022 г.
Димитър Стоянов Грозев – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
До бр о с ла в Ге орг иев С ла вов – о бра зование – висше, специалност – електроника, магистър инженер, специалност – съдебни инженернотехнически експертизи и техническа безопасност,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, магистър електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Желязко Райков Желязков – образование –
висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна
охрана.
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Живко Минков Гърков – образование – висше, ма г ис т ър, спец иа л нос т – доби в на чер ни метали, квалификация – инженер-металург,
удостоверение от МВР за начална подготовка на
офицери за противопожарна охрана.
Иван Христов Бойчев – образование – висше, специалност – автоматизация на промишленос т та, к ва л ифи к а ц и я – елек т рои н женер,
удостоверение за пожаро-профилактична и оперативно-техническа подготовка.
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация – ниво В2, английски език.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и
химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна
степен – доктор, свидетелство за научно звание
„доцент“, удостоверение за завършен курс на
обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше, специа лност – автоматизаци я на производството, к ва лификаци я – елект роин женер,
удостоверение за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от
КНОБ за оценителска правоспособност за „Права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения“.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Атанас Андреев Червенков – образование –
висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и
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компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за
допълнително обучение – техническа безопасност
на нефто- и газопроводи.
Вълчо Николов Вълчев – образование – висше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Данчо Георгиев Станчев – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
До бр о с ла в Ге орг иев С ла вов – о бра зование – висше, специалност – електроника, магистър инженер, специалност – съдебни инженернотехнически експертизи и техническа безопасност,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, магистър електроинженер,
удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат
„Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Е л е н а Тод о р о в а Д р а г а н о в а – о б р а з о в а ние – средно, специалност – ел. обзавеждане на
промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Жу л ие т а А т а н ас ов а Е д р ев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специа лност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели пред
Патентното ведомство на Република България,
удостоверение за представител по индустриална
собственост – марки, географски означения и
промишлен дизайн, сертификат за независим
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
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по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация – ниво В2, английски език.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома
за кандидат на техническите науки.
Костадин Бойков Белев – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър инженер.
Любомир Томов Биков – образование – висше, спец иа л нос т – меха н иза ц и я и елек т рификаци я на мини те, к ва лификаци я – минен
инженер – електромеханик, удостоверение за
ограничена проектантска правоспособност по
интердисциплинарна част пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност – електрическа.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, магистър инженер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение
и инциденти с опасни вещества“.
Росен Стаматов Русев – образование – висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер, научна степен – доктор
по научната специалност 02.06.02. „Електрически
централи и подстанции“, допълнителни квалификация – електрически мрежи, електроснабдяване,
режими на работа на електрическите централи,
автоматика и електроенергетика.
Си л ви я А лекса н д рова Лец ковска – образова н ие – висше, спец иа л нос т – т ех нолог и я
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на металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии,
професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, диплом за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
Смела Ралева Узунова – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания,
оценка и нормативни документи (микроклимат,
осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета),
сертификат за интензивен курс по счетоводство.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
5.8. С ъдебнооцен и т елск а-а вт о т ех н и ческ а
експертиза
Величко Николов Праматаров – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението,
професионална квалификация – магистър инженер, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение
на водачи на МПС.
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценител на машини, съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост,
транспорта, строителството и химическата и
нефтопреработвателната промишленост, лиценз
за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специ-
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алност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Ивелина Миткова Вардева – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси,
професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор
по информатика, академична длъжност „доцент“
по научната специалност 02.21.04. „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация – ниво В2, английски език.
Лилия Анестиева Станева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална к валификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор
по компютърни системи и технологии, доцент,
научна специалност „Електронизация“ (Автоматизация на проектирането в електрониката),
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Райко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – технология и организация на
автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо
поддържане на автомобилите, сертификат за
автоексперт – автотехническа експертиза – проб
леми, методика, пазарна стойност, ликвидация
на щети по ПМС и ППС.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квали-
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фикация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка
на машини и съоръжения – регистриран член
на КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – образование – висше, специа лност – биологи я,
професионална квалификация – биолог със специализация екология.
Светлана К лиментова Танева – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен
архитект, удостоверение за обучение като експерт
по томография на дърветата „Arbotom – инспекция
и анализ на дървета“.
Хрис т о Георг иев Бу ргаз л иев – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – образование – висше, специа лност – биологи я,
професионална квалификация – биолог със специализация екология.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – образование – висше, специа лност – биологи я,
професионална квалификация – биолог със специализация екология.
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функцинална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – образование – висше, специа лност – биологи я,
професионална квалификация – биолог със специализация екология.
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Елена Йорда нова Георг иева-Арнау дова –
Пловдив, ул. Райна Княгиня № 27, тел.: 032/
964344, 0889585802, образование – висше, спец и а л но с т – био лог и я , п р о ф е сион а л н а к ва-
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лификация – биолог със специализация еколог и я, ме с т ораб о т а – „В ла д и лена еко консулт“ – ЕООД, длъжност – управител, основен експерт-еколог, опазване на околната среда, трудов стаж –
19 години, стаж вещо лице – 14 години, съдебноекологична експертиза – екология, опазване на
околна среда, биоразнообразие, отпадъци – битови,
производствени, медицински, строителни, опасни,
биоотпадъци, биоразградими и специфични потоци
отпадъци, разрешителни и лицензионни режими
във връзка с прилагане на екологично законодателство, води, почви, атмосферен въздух, качество на
атмосферен въздух, замърсяване на компонентите
на околната среда, екологични щети, ОВОС и ЕО.
Светла Петрова Петрова – образование – висше, специалност – екология и опазване на околната среда, професионална квалификация – магистър по екология.
Светлана К лиментова Танева – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен
архитект, удостоверение за обучение като експерт
по томография на дърветата „Arbotom – инспекция
и анализ на дървета“.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Веселина Христова Досева – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмасите, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии,
удостоверение за специализация – европейска
административна практика, удостоверение за
специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство
за квалификация – технология на пластмасите,
квалификация – педагогика, учител.
Га л и н а Ж е л я зков а Б а й чев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация
и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за
изпълнение на длъжности в държавните органи
и органи за местно самоуправление, ведомствата,
организациите и учрежденията, чиито функции
са свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас,
за обучителен модул по „Контрол и управление на
стреса в работната среда“, сертификат за обучение
„Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“
за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и
представители на областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно
общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на
кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано
обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация
на Община Бургас“, сертификат за обучение за
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„Работа с телеметрични хидрометрични станции
за измерване на ниво и скорост на покачване на
водите и количество валежи и приложен софтуер
за събиране и обработка на данни в реално време“,
сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на
Община Бургас при опасност и при наводнение“,
удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат
за професионална квалификация по документална
сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията
и реда за провеждане на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, разрешение за достъп
до класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 11.04.2022 г.
Григор Георгиев Весов – образование – висше, специалност – химическа технология на
текстилните влакна, квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване устойчивостта
на химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – инженер-химик – технология
на нефта и газа, квалификация – еколог.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
к ва лификаци я – ин женер-х имик, пенсионер,
удостоверение за кореспондентско обу чение
„Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност
и здраве при работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднали ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технолог на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности.
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Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“, съдебно-химическа експертиза
(определяне и количествен анализ на наркотични
и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични
проби и обекти).
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен „доктор“, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Таня Градева Ангелова – образование – средно
специално, специалност – преработка на нефта
и газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна квалификация – съдебно-технически
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Татяна Борисова Ми хай лова – образование – висше, специалност – технология на каучука
и пластмаси, квалификация – инженер-химик,
длъжност – съветник.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Иван Христов Иванов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – магистър инженер, научна степен „доктор“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и
технология на машиностроителните материали“.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен „доктор“, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
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Си лви я А лексан д рова Лец ковска – образова н ие – висше, спец иа л нос т – т ех нолог и я
на металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии,
професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, диплом за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Га л и н а Же л я зков а Б а й чев а – о б ра з ов ание – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация
и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за
изпълнение на длъжности в държавните органи
и органи за местно самоуправление, ведомствата,
организациите и учрежденията, чиито функции
са свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас,
за обучителен модул по „Контрол и управление на
стреса в работната среда“, сертификат за обучение
„Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“
за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и
представители на областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно
общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на
кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано
обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация
на Община Бургас“, сертификат за обучение за
„Работа с телеметрични хидрометрични станции
за измерване на ниво и скорост на покачване на
водите и количество валежи и приложен софтуер
за събиране и обработка на данни в реално време“,
сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на
Община Бургас при опасност и при наводнение“,
удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат
за професионална квалификация по документална
сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията
и реда за провеждане на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, разрешение за достъп
до класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 11.04.2022 г.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
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на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 1800.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висше, специалност – неорганични
химични технологии, квалификация – магистър
инженер.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство
за професионална квалификация – учител по
информатика и ИТ.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание „доцент“, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Иван Михайлов Янчев – образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна
квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Васи л к а К р ъ с та нова С т о ева – о бра зование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дарин Петров Гочков – образование – висше, специалност – защита на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, удостоверение от РИОКОЗ за правоспособност да
извършва дезинфекционни, дезинсекционни и
дератизационни дейности, свидетелство за правоспособност на технолог-обгазител.
Иван Желязков Стоев – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, ква-
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лификация – лозаро-градинар, допълнителна
квалификация – доктор на науките.
Иван Николов Вълчев – образование – висше, агроном-полевъд.
Кера Атанасова Стоева – образование – висше, специа лност – полевъдст во, к ва лификаци я – агроном-полевъд, степен на образование – доктор с научна специалност – фуражно
производство, ливадарство, сертификат за оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
удостоверение за оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях.
Керка Янева Тотева – образование – висше,
спец иа л нос т – ж и во т новъдс т во, к ва л ифи к ац и я – ин женер по ж ивот новъдст во, образо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол.
Марияна Любомирова Людсканова – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство,
к ва лификаци я – аг роном – лозаро-г ра динар,
удостоверение за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висше, специалност – полевъдство,
к ва л ифи к а ц и я – а г роном-полевъд, спец иа лност – стопанско управление, управление на
европейските проекти, професионална квалификация – магистър стопанско управление, „Управление на европейските проекти“.
Надежда Ангелова Палова – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, допълнителна
квалификация – контрольор на качеството на
земеделски и хранителни продукти на пазари
и митници, биологично земеделие, проекти, образователна и научна степен „доктор“ по научната
специалност 04.02.08. „Свиневъдство“.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията
и почвата, квалификация – инженер-агроном,
специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, удостоверение от
МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а,
ал. 8 от ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.
Стоянка Груева Личева – образование – висше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и
зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителски експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Атанас Стоянов Стоянов – образование – висше, магистър, специалност – комуникационна
техника и компютърни мрежи, професионална
к ва лификац и я – маг ист ър по ком у никац ии,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
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Валентин Лазаров Радев – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, образователно-квалификационна
степен – бакалавър, специалност – приложна
информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – средно
специално, специалност – геодезия, фотограмет
рия и картография, квалификация – техник-гео
дезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; оценител на
недвижими имоти – регистриран член на КНОБ
по Закона за независимите оценители, председател на Съвета на регионална колегия – Бургас,
Сливен и Ямбол, към Камарата на независимите
оценители в България.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше, спец иа лност – п ром иш лено и г ра ж данско с т рои т елс т во – т ех нолог и я, к ва л ифи к ация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, сертификат за експертоценител на земеделски земи, подобренията и
трайните насаждения върху тях, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник – водостроител, вещо
лице в Агенцията по вписванията, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
за оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – пътно строителство,
професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална
квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация – строителен техник,
сертификат за обучение „Строителни сметки
и цени – първо и второ ниво“, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Маргарита Владимирова Бакалова – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър
в туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за
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оценителска правоспособност – оценка на недвижими имоти.
Мария Григорова Панайотова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и микро
електроника, професионална квалификация –
електроинженер, образование – средно специално,
специалност – геодезия, фотограметрия и карто
графия, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Светозар Градев Славов – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в
България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Свилен Ангелов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за професионална квалификация
„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Стамен Димитров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за
оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти,
катамарани, катери, кораби.
Стефка Стамова Раканова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Тодорка Димит рова Чанк инова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за оценка на недвижими
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имоти от Камарата на независимите оценители
в България.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка
на машини и съоръжения – регистриран член
на КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат
за експер т - оцен и т ел на цел и п ред п ри я т и я,
дялове и акции от капитала им, разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, диплома за средно специално
образование, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – машинен техник
по корабни машини и механизми, сертификат за
автоексперт-оценител, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценка на недви ж ими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Чавдар Любомиров Ченков – образование –
висше, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост,
транспорта, строителството и химическата и
нефтопреработвателната промишленост, лиценз
за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, лиценз за оценка на
търговски предприятия и вземания.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотех
ника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
к ва лификаци я – маг ист ър ин женер, след дипломна к ва лификаци я – съдебно-тех ническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
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Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници,
професионална квалификация – магистър инженер, инженер по комуникации, специалност
съдебни ин женерно -тех ни ческ и експер т изи,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник – водостроител, вещо
лице в Агенцията по вписвания, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
за оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
к ва лификаци я – ин женер-оператор в т ранспорта – ръководител производствена група по
поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe за
допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително
обучение по безопасност на труда.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност икономика на промишлеността,
квалификация – икономист, лиценз за оценка
на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата
промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по
вписванията, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения от Камарата на независимите
оценители в България.
Стамен Димитров Стамов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, лиценз
за оценка на недвижими имоти, сертификат за
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за оценяване на плавателни съдове – лодки,
яхти, катамарани, катери, кораби.
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Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална
квалификация – съдебен експерт, член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат
за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификати – активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни
измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им, разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, диплома за средно специално
образование, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – машинен техник
по корабни машини и механизми, сертификат за
автоексперт-оценител, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценка на недви ж ими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
образова н ие висше, спец иа л нос т – с ъдебн и
автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за професионална
компетентност за автомобилен превоз на товари,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език,
уверение от Техническия университет – София,
за образователна и научна степен „доктор“ по
професионално направление 5.5. „Транспорт,
корабоплаване и авиация“, научна специалност –
„Автомобили, трактори и кари“.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специа лност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, месторабота – свободна професия като независим
оцен и т ел и п редс та ви т ел по и н д ус т риа л на
собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), длъжност – представител по индустриална
собственост, независим оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, трудов стаж – 24
години, стаж вещо лице – 1 година, удостоверение от Патентното ведомство на Република
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България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, удостоверение от Патентното ведомство на Република
България за представител по марки, географски
означения и промишлен дизайн, представител
по изобретения (патентен представител) пред
Европейското патентно ведомство – Мюнхен,
Германия, представител по търговски марки и
дизайни към Ведомството по хармонизация на
вътрешния пазар (OHIM – търговски марки и
дизайни на общността) – Аликанте, Испания,
сертификат за независим оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост,
транспорта, строителството и химическата и
нефтопреработвателната промишленост, лиценз
за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, лиценз за оценка на
търговски предприятия и вземания.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, сертификат
за оценителска правоспособност – оценка на
търговски предприятия и вземания.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална
квалификация – съдебен експерт, член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат
за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификати – активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни
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измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им, разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, диплома за средно специално
образование, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – машинен техник
по корабни машини и механизми, сертификат за
автоексперт-оценител, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценка на недви ж ими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална
квалификация – съдебен експерт, член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат
за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификати – активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни
измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им, разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, диплома за средно специално
образование, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – машинен техник
по корабни машини и механизми, сертификат за
автоексперт-оценител, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценка на недви ж ими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
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на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
спец иа л но с т – и н женер -х и м и к , д и п лома за
научна степен – доцент-доктор, удостоверение
за завършен курс на обучение по осигуряване и
сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс
на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване
на резултати от изпитванията и изчисляване на
тяхната неопределеност“, сертификат за обучение
„Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство
на персонал на взривни работи, разрешение за
достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 19.08.2022 г.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник – водостроител, вещо
лице в Агенцията по вписвания, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
за оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Недялка Мирчева Бойчева – образование –
висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – техник – геодезист, сертификат за оценителска правоспособност
за оценка на недвижими имоти, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, хранително-вкусовата
промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по
вписванията, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения от Камарата на независимите
оценители в България.
Светлана К лиментова Танева – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ланд-
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шафтен архитект, удостоверение за обучение
к ат о експер т по т омог рафи я на д ърве т ат а
„Arbotom – инспекция и анализ на дървета“.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална
квалификация – съдебен експерт, член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат
за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификати – активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни
измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им, разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, диплома за средно специално
образование, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – машинен техник
по корабни машини и механизми, сертификат за
автоексперт-оценител, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценка на недви ж ими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Димо Димитров Димов – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение от МЗХ – ИАГ, за регистрация в публичния
регистър на физически лица за упражняване на
лесовъдска практика, лицензиран лесовъд.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална
квалификация – съдебен експерт, член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат
за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификати – активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи при ПТП, застрахователни
измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им, разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, диплома за средно специално
образование, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – машинен техник
по корабни машини и механизми, сертификат за
автоексперт-оценител, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения, сертификат
за оценка на недви ж ими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им,
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сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
А настаси я Ра дева Паска лева – образование – висше, специалност – зооин женерство,
професионална квалификация – магистър по
зооинженерство – комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните,
професиона лна к ва лификаци я – ин женер по
технология на храните, свидетелство за професио
нална квалификация – управление на качеството
на храните и напитките.
Бърза Коста динова Кехайова – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гра ж данско строителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, ръководител
проект и инвестиционен контрол, сертификат
за оцени т елска п равоспособност за оценка
на недви ж ими имоти, лиценз за оценка на
съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор, вписана в
регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща
независим строителен надзор в проектирането,
строителството, както и технически контрол за
сгради, квалификация – счетоводство на малко
и средно предприятие, експерт инвеститорски
контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД,
Бургас, за извършване дейност за разработки на
инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
Га л и на Же л язкова Ба й чева – о бра з ование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична админис
трация и европейска интеграция, удостоверение
за професионална квалификация за завършен
курс за изпълнение на длъжности в държавните
органи и органите за местно самоуправление,
ведомствата, организациите и учрежденията,
чиито функции са свързани с отбранителномобилизационната подготовка, сертификат от
ОС на БЧК – Бургас, за обучителен модул по
„Контрол и управление на стреса в работната
среда“, сертификат за обучение „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации“ за ръководни
служители на ГДПБЗН – МВР, и представители
на областните и общинските администрации,
сертификат „Умения за ефективно общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа
и комуникация по време на кризисна ситуация“,
сертификат „Специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за
стратегическа комуникация на Община Бургас“,
сертификат за обучение за „Работа с телеметрични
хидрометрични станции за измерване на ниво
и скорост на покачване на водите и количество
валежи и приложен софтуер за събиране и обработка на данни в реално време“, сертификат
от курс за „Използване на информационната
система за управление на водите на Община
Бургас при опасност и при наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за
професионална квалификация по документална
сигурност, удостоверение за обучение по здраво-
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словни и безопасни условия на труд за условията
и реда за провеждане на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, разрешение за достъп
до класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 11.04.2022 г.
Диана Тодорова Ин д желиева – образование – висше, специалност – технология на животински хранителни продукти, консерв. и общ.
хранене, квалификация – инженер-технолог по
„Технология на месата и рибата“, образователна и
научна степен – „доктор“ по техническите науки,
хранителните технологии (технология на месните
и рибните продукти).
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Едуард Таквор Пюзантян – образование – висше, специалност – социална педагогика, професионална квалификация – социален педагог.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа,
квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и екологията,
експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Елена Петкова Петкова – образование – висше, специалност – ППДУ, квалификация – детски учител, диплом за научна степен „доктор“
по научната специалност 05.07.01. „Теория на
възпитанието и дидактика“.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш и н и и
апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за
квалификация – експерт-оценител на машини,
съоръжения и оборотни средства, допълнителна квалификация – мениджър и управител на
заведение за обществено хранене, сертификат
за интензивен курс на обучение по английски
език средно напреднало ниво ІІ, ІІІ, преводач
на английски език.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи
и безопасност на движението, професионална
квалификация – магистър инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
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удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управ
ление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
п рофесиона лна к ва лификаци я – педагог ика,
професионална квалификация – учител.
Ивайло Дочев Ненков – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения, професионална квалификация – икономист, сертификат от Камарата на независимите
оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз
от Агенцията за приватизация за оценка на
недвижими имоти, оценител недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специа лност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на
Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република
България, удостоверение за представител по
индустриална собственост – марки, географски
означения и промишлен дизайн, сертификат за
независим оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически отношения (съдебно-маркови експертизи,
патентни експертизи, експертизи в областта на
промишления дизайн, авторско право, оценка
на обекти на интелектуална и индустриална
собственост (оценителски експертизи).
Иван Финев Иванов – образование – висше, специалност – зенитно-технически войски,
квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебни автотехнически
експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология,
проблеми и аспекти, сертификат преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване.
Методи при изготвяне на съдебните експертизи.
Сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
съдебно-митнически експертизи (митнически
режими и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления), месторабота – вещо
лице на свободна практика.
Мария Николова Трифонова – удостоверение
за правоспособен преводач – тълковник от и на
жестомимичен език, категория А, месторабо-
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та – свободна практика, преводач – тълковник
по жестомимика.
Мартин Асенов Гюзелев – образование – висше, специалност – археология, професионална
квалификация – археолог, специализация – класическа археология, диплом за научна степен
„доктор“ по научната специалност 05.03.12. „Археология“; научна степен – доктор на науките
по 2.2. „История и археология“ (Стара история).
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“ (молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и
пол на птици; определяне състав и произход на
хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО),
с молекулярно-генетични методи, експертиза по
писмени данни, касаещи молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици, и определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за
упражняване на частна лесовъдска практика и
извършване на дейности в горския фонд.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технология на микробиологичните и ферментационни продукти, квалификация – инженер-технолог по технология на
виното и високоалкохолните напитки.
Ну рд ж и ва н Фера д Д и м и т р ова – спец иалист – оценител на диаманти, удостоверение от
Института по изучаване на диаманти за положен
изпит пред Върховия комитет за професионална
квалификация, Националния съюз на работещите в диамантената индустрия Хистадрут и
Института по изучаване на диаманти, участие
в курс по гемология, класификация и оценка на
диаманти, сертификат от МГУ за „Диагностика
и оценка на необработени и обработени цветни
скъпоценни минерали“, удостоверение от МФ
за регистрация на лице, извършващо дейност
по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
к ва лификаци я – ин женер-оператор в т ранспорта – ръководител производствена група по
поддържане на железния път, образование – висше, специа лност – технологи я и у правление
на т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за право на работа със съдове
под налягане, свидетелство за професионална
квалификация – водач на МПС за обществен
транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверениe за
допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напреже-
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ние над 1000 V, удостоверение за допълнително
обучение по безопасност на труда.
Пламена Петрова Попова – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и научна степен „доктор“ по
научната специалност 05.05.13. „Изобретателско,
авторско и патентно право“, съдебни експертизи
по интелектуална собственост (авторски и сродни
права, търговски марки, географски означения,
промишлени дизайни).
Росица Станкова Казакова – образование –
висше, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед, удостоверение
от Фондация „Областен ромски съюз“ – Бургас,
за предоставяне на безвъзмезден труд в полза
на целеви групи на фондацията, удостоверение
от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учителлогопед, притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца
и юноши със специални образователни потребности, изграждане на нови житейски стратегии,
фирмено консултиране, психология на медиите,
когнитивно поведенческа терапия, психология на
личността, индивидуално консултиране, емоции
и мотивация, психология на групата, социална
психология, политическа психология, превантивна психология.
Светлана К лиментова Танева – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, удостоверение за обучение
к ат о експер т по т омог рафи я на д ърве т ат а
„Arbotom – инспекция и анализ на дървета“.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и
индустриална собственост и други фактически
отношения“.
Хрис т о Георг иев Бу ргаз л иев – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
Христо Тодоров Брадев – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, длъжност – началник отдел
„Митнически операции“, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Чавдар Любомиров Ченков – образование –
висше, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
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СПИСЪК
на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към
Окръжния съд – Бургас, и А дминистративния
съд – Бургас, за 2021 г.
Преводачи – английски език
Борис Пламенов Георгиев – образование – средно, специалност – математика и немски език,
сертификат английски език – ниво В2 и С1.
Евелина Желева Шарапанова – образование – висше, специалност – политология, специалност – меж дународни отношени я, втора
специалност – немско странознание, сертификат
английски език – В и С.
Ивайло Любомиров Найденов – образование – висше, специалност – право, средно образование – гимназия с преподаване на английски
език, сертификат английски език – С1.
Лилия Емилова Димитрова – образование –
висше, специалност – начална училищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – педагог, начален учител и начален
учител по чужд език, образование – средно, профил – български език и литература с интензивно
изучаване на английски език, диплома за висше образование от Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ – начална училищна педагогика и чужд език.
Марина Тихомирова Арнаудова – образование – висше, магистър, специалност – английска
филология, професионална квалификация – преводач с английски език, диплома от СУ „Св. Климент
Охридски“ – английска филология, сертификат
английски език – ниво С1.
Невена Иванова Младжова – образование – вис
ше, специалност – политология, удостоверение за
ниво С2 – английски език.
Никола Мариев Златарев – образование – висше, специалност – право, сертификат английски
език – ниво С1.
Петър Лазаров Лазаров – образование – средно,
сертификат английски език – ниво С1.
Преводачи – немски език
Милена Момчилова Ковачева – образование – висше, специалност – българска филология,
втора специалност – немски език, квалификация – специалист по български език и литература и
преподавател в средните училища, диплома от СУ
„Св. Климент Охридски“ – българска филология.
Преводачи – руски език
Наталия Дмитриевна Недялкова – образование – висше, специалност – славянска филология,
квалификация – специалист по полски език и
литература и преподавател по български език и
литература в средните училища, член на Съюза на
преводачите в България, секция „Теория, история
и критика на превода“ и „Научна и техническа
литература и заклети преводачи“ – включена в
Регистъра на заклетите преводачи (руски език)
с личен печат, членове на Съюза на преводачите
в България; сертификат руски език – ниво С2, и
Потвърждение № 02472-1 от Дирекция „Консулски
отношения“, Министерството на външните работи
от 3.05.2019 г.
Сълза Христова Иванова (Курдова) – образование – висше, специалност – руска филология,
професионална квалификация – специалист по
руски език и литература и преподавател в средните
училища, диплома от СУ „Св. Климент Охридски“ – руска филология.
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Елмира Анатолиевна Димитрова – образование – висше, специалност – руска филология,
квалификация – специалист по руски език и втора
специалност български език и литература, диплома
от ВПИ, Шумен – руска филология.
Преводачи – полски език
Десислава Янушова Желязкова – образование – висше, специалност – българска филология,
допълнителна квалификация – полски език, сертификат полски език – ниво С1.
Боряна Димитрова Черкезова – образование – висше, специалност – славянска филология,
специализация – полски език и литература и български език и литература, професионална квалификация – филолог, диплома от Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“ – славянска
филология.
Преводачи – гръцки език
Антония Ангелова Карагяни – образование –
висше, специалност – начална училищна педагогика, сертификат гръцки език – ниво С2.
Георги Панайотов Геров – преводач гръцки
език, протокол от изпитна комисия на СУ „Св.
Климент Охридски“ за степен на владеене на
новогръцки език.
Преводачи – арабски език
Мария Иванова Мустафа – образование – полувисше, специалност – зъботехника, преводач
по арабско-български език, сертификат арабски
език – ниво – С1.
Преводачи – иврит
Женя Радославова Шамис – преводач, свидетелство за иврит – ниво „А“, ниво „Б“, ниво „Д“,
протокол от изпитна комисия на СУ „Св. Климент
Охридски“ за степен на владеене на иврит.
Преводачи – турски език
Гергана Димитрова Мутафчиева – образование – висше, специалност – тюркология, квалификация – тюрколог, следдипломна професионална
квалификация – счетоводство, финанси и контрол,
преводач, сертификат турски език – ниво С2, диплома от СУ „Св. Климент Охридски“ – тюркология.
Р уси Ней ков Р ус ев – обра зова н ие – висше, специалност – турска филология, квалификация – специалист по турски език и литература
и преподавател в средните училища, диплома от
СУ „Св. Климент Охридски“ – турска филология.
Ем и не Хаса н И л яз – образова н ие – висше, специалност – право, сертификат турски
език – ниво С1.
Преводачи – сръбски език, хърватски, словенски
език
Илка Иванова Енчева – образование – висше, магистър, специалност – славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска
и словенска литература, професионална квалификация – филолог, учител по български език и
литература, преводач, диплома от СУ „Св. Климент Охридски“ – славянска филология – сръбски,
хърватски език и сръбска, хърватска и словенска
литература, потвърждение от МВР – Дирекция
„Консулски отношения“, за включване в Списъка
на физическите лица, които извършват преводи на
документи и други книжа от чужд на български
език и от български на чужд език на територията
на Република България за извършване на преводи
от/на следните езици – Македония, словенски,
сръбски, хърватски.
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30. – Камарата на архитектите в България
на основание чл.  6, ал. 1 от Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране обнародва:
Регистър на Камарата на архитектите
в България – 2021 г.
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ,
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ПРИДОБИТА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег. №
Име, презиме, фамилия
#03731 Августина Светославова Велева
#04534 Аврам Атанасов Каджебов
#01688 Аврора Семкова Николова
#03168 Аглика Димитрова Костадинова
#04687 Аглика Николаева Николаева
#03224 Аглика Огнянова Велинова
#03219 Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи
#01423 Аделаида Павлова Петрова-Лефтерова
#04532 Адриан Пламенов Маринов
#04866 Адриана Атанасова Сърбова
#02244 Адриана Иванова Димитрова
#05564 Адриана Миткова Щерева
#02048 Айдън Сейдахмед Гюджен
#05347 Айли Халилова Ибрямова
#05881 Албена Владимирова Стоилова
#01954 Албена Георгиева ВладимироваАндреева
#05229 Албена Кирилова Захариева
#00273 Алеко Петков Христов
#06547 Алекс Йовчев Йовчев
#06159 Александар Христов
#04811 Александра Александрова Бабунска
#05615 Александра Господинова Бобева
#05746 Александра Загорова Герчева
#05562 Александра Кристианова Стоянова
#06115 Александра Мариова Пандурска
#05297 Александра Миленова Горанова
#05445 Александра Николаева Диканска
#06339 Александра Райкова Атанасова
#06398 Александра Хранов
#02641 Александрина Ненкова Ненкова
#03393 Александър Антонов Минчев
#00275 Александър Асенов Петрович
#01981 Александър Атанасов Попов
#06166 Александър Бисеров Иванов
#03400 Александър Благоев Манов
#05659 Александър Бориславов Янкулов
#01126 Александър Борисов Караджов
#05333 Александър Валентинов Вълков
#03170 Александър Валентинов Костов
#04512 Александър Венциславов Червенков
#02531 Александър Георгиев Димов
#04684 Александър Георгиев Наумов
#02533 Александър Димитров Аврески
#00981 Александър Димитров Слаев
#06145 Александър Евгениев Стойчев
#03601 Александър Емилов Василев

ВЕСТНИК
Рег. №
#05125
#03151
#02854
#05028
#04438
#05503
#00034
#02616
#06496
#05846
#04916
#01796
#05555
#05233
#03626
#05455
#00276
#05707
#05108
#05523
#02245
#05975
#00155
#02732
#06493
#05786
#03480
#03442
#05501
#03638
#05085
#03578
#01804
#02197
#01347
#01774
#06487
#03383
#05388
#01467
#01421
#02343
#01068
#04668
#02720
#03502
#05058
#02303
#01345
#02979
#06480
#05962
#01778
#00867
#06367
#01135
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Име, презиме, фамилия
Александър Живков Чаушев
Александър Здравков Генчев
Александър Иванов Асенов
Александър Иванов Видински
Александър Иванов Томов
Александър Константинов Иванов
Александър Костадинов Сандев
Александър Костович Тимев
Александър Крумов Чокойски
Александър Людмилов Тосков
Александър Манолов Люнчев
Александър Михайлов Стайнов
Александър Николаев Карадинков
Александър Петков Гунев
Александър Петков Петличков
Александър Петрославов Геренски
Александър Светославов Казаков
Александър Симеонов Кирев
Александър Тодоров Павлов
Александър Тошев Станев
Александър Христов Александров
Александър Цветилиянов Йончев
Алексей Василев Трифонов
Алекси Костов Патев
Али Хусеин К Абдулуахаб
Алина Валентинова Костова
Ана Борисова Иванова
Ана Ванчева Маринова-Петрова
Ана Дженкова Дженкова
Ана Пенчева Покровнишка
Ана Петкова Любенова
Ана Райчева Димчева
Анастас Антонов Иванов
Анастас Атанасов Узунов
Анастас Спасов Бързаков
Анастасия Иванова Бошнакова
Анастасия Кирилова Кашева
Анатоли Красимиров Христов
Анатоли Стоянов Чаушев
Ангел Антонов Примов
Ангел Валериев Захариев
Ангел Георгиев Ангелов
Ангел Георгиев Димитров
Ангел Дилянов Енкин
Ангел Зафиров Мазников
Ангел Иванов Стойчев
Ангел Иванов Ценов
Ангел Маринов Вълканов
Ангел Петров Савлаков
Ангел Петров Ташев
Ангел Райчов Галев
Ангел Серьожев Иванов
Ангел Стоилов Димитров
Ангел Стоянов Ангелов
Ангел Цветанов Дончев
Ангела Николова Малинова
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#00142
#05454
#01402
#01552
#06498
#01474
#04439
#02104
#03313
#05061
#04298
#01986
#03787
#02003
#04975
#01151
#01088
#02215
#00085
#02577
#02497
#02098
#03068
#00279
#04220
#01298
#03105
#02151
#02078
#04774
#02574
#00283
#03363
#01879
#04925
#04380
#04563
#01221
#01515
#00063
#02106
#03149
#03425
#02202
#02451
#01393
#02368
#05373
#03653
#01117
#01161
#00146
#00881
#00187
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Име, презиме, фамилия
Ангелин Ангелов Братанов
Ангелина Миткова Геренски
Ангелина Петрова Карлова
Андон Чудомиров Стоев
Андреа Димитрова Петкова
Андреана Миланова Меракова
Андрей Алексеевич Кутищев
Андрей Генадиев Стратиев
Андрей Георгиев Велинов
Андрей Евгениев Андреев
Андрей Иванов Генов
Андрей Кирилов Арнаудов
Андрей Михайлов Андонов
Андриян Георгиев Иванов
Анелия Велинова Ушева
Анелия Нанчева Грънчарова
Анелия Павлова Параскова
Анелия Русилова Рениколова
Анелия Стефанова Димова
Анета Деянова Етимова
Анета Димитрова Гочева
Анета Емилова Дамянова
Анета Каменова Булант
Анета Любчова Славова
Анета Мирчева Маркова
Анета Младенова Иванова
Анета Стоянова Йорданова
Анжелика Михайлова Михайлова
Ани Атанасова Бърнева
Ани Иванова Якимова
Ани Михайлова Каменова
Ани Моис Младенова
Анита Викторова Стоянова
Анна Анатолиева ТишковаАлексиева
Анна Ангелова Цукева
Анна Валентинова Симеонов
Анна Димитрова Димитрова
Анна Енчева Василева
Анна Иванова Неврокопска
Анна Матеева Стоянова
Анна Петкова Чобанова
Анна Симеонова Хараламбиева
Анна Тодорова Младенова
Анна Христова Карагьозова
Анни Георгиева Димова
Анни Милкова Бечева
Антоан Михайлов Богданов
Антоан Николаев Влаев
Антоанета Антонова Иванова
А нтоанета Борисова ЗлатареваМиланова
Антоанета Борисова Сиврева
Антоанета Василева Василева
Антоанета Иванова Дженева
Антоанета Иванова Топалова

ВЕСТНИК
Рег. №
#00747
#01437
#00288
#04543
#01206
#03164
#03223
#00919
#02370
#01536
#03234
#04268
#02996
#04363
#05578
#02304
#05540
#00920
#03032
#06038
#05661
#02709
#03211
#04653
#00935
#06417
#05144
#02406
#01256
#06548
#00042
#01855
#05880
#01236
#01880
#02006
#04527
#02949
#02890
#03173
#04107
#01987
#01820
#02498
#03344
#02089
#01740
#06370
#06147
#03606
#02373
#02696
#00297
#01861

С Т Р. 1 6 1

Име, презиме, фамилия
Антоанета Иванова Хаджипетрова
Антоанета Йорданова Нечева
Антоанета Никифорова Грънчарова
Антоанета Николаева Цанова
Антоанета Николова Бояджиева
Антоанета Николова Кидикова
Антоанета Пешева Бозаджиева
Антон Анастасов Иванов
Антон Благоев Благоев
Антон Димитров Бойчев
Антон Димитров Узунов
Антон Дянков Колев
Антон Иванов Василев
Антон Иванов Рангелов
Антон Марианов Антонов
Антон Маринов Ватев
Антон Тодоров Андонов
Антон Тодоров Василев
Антон Филипов Филипов
А нтонела Венелинова Карапанджева
Антони Тонев Александров
Антоние Манолова Георгиева
Антоний Маринов Маринов
Антонина Георгиева Илиева
Антонина Димитрова Огнева
Антонина Димитрова Тритакова
Антония Иванова Петкова
Антония Костова Донева
Антония Стефанова СтефановаПалукова
Антония Чавдарова Владимирова
Анушка Кръстева Костадинова
Апостол Николаев Кирчев
Арсени Кирилов Ботушаров
Асен Аспарухов Коев
Асен Георгиев Пилев
Асен Димитров Костакиев
Асен Иванов Атанасов
Асен Йончев Свиленов
Асен Методиев Писарски
Асен Николаев Николов
Асен Петров Василeв
Асен Руменов Милев
Асен Симеонов Мерджанов
Ася Димитрова Ананиева
Ася Маринова Николова
Ася Матеева Касабова
Атанас Аврамов Каджебов
Атанас Александров Василев
Атанас Бойков Мадолев
Атанас Бойков Столинчев
Атанас Георгиев Вангелов
Атанас Григоров Пинков
Атанас Димитров Ковачев
Атанас Димитров Митовски

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

Рег. №
#05106
#05449
#02797
#01507
#04513
#04814
#02285
#01379
#04221
#03120
#01626
#02872
#02329
#05468
#05148
#00265
#02777
#01247
#03052
#01171
#06419
#05471
#00035
#02031
#05895
#00814
#00300
#01359
#03654
#00301
#03065
#04760
#02637
#00998
#04852
#04588
#02167
#05793
#02306
#02064
#00982
#02711
#05361
#01320
#04456
#05744
#00890
#04983
#02499
#05601
#00720
#01511
#01988
#00147
#02307
#05395

Име, презиме, фамилия
Атанас Евгениев Димитров
Атанас Карамфилов Джинсов
Атанас Колев Василев
Атанас Костадинов Динев
Атанас Красимиров Марков
Атанас Красимиров Чучев
Атанас Любенов Луизов
Атанас Николаев Топалов
Атанас Николов Тачев
Атанас Панев Драгоев
Атанас Петров Матанов
Атанас Пламенов Ковачев
Атанас Пламенов Танков
Атанас Силвиев Пенков
Атанас Христов Христов
Атанаска Стодева Айдемирска
Багряна Тотева Тотева-Бачева
Банко Венелинов Банов
Барбара Димитрова Щерева
Белян Николов Белчев
Биляна Ивова Асенова
Биляна Ивова Христова
Биляна Петрова Тумбева
Бина Иванова Калчева-Христова
Биньо Стоянов Йовчев
Бисер Георгиев Козлев
Бисер Климентов Хантов
Бисер Цанов Бечев
Бисера Николова Кръстева
Бисера Рачова Рибарова
Бистра Димитрова Хаджистоянова
Бистра Христова Попова
Блага Тодорова Динова
Благо Йорданов Стоев
Благовест Атанасов Благинов
Благовест Роев Роев
Благовест Цветанов Вълков
Благовест Цонев Цонев
Благовеста Николова Блажева
Благовеста Пенкова Таскова
Благой Илиев Рашков
Благой Николов Аргиров
Богдан Кирилов Беков
Богдана Владимирова Панайотова
Божидар Емилов Вучев
Божидар Николаев Касабов
Божидар Петров Крушевски
Божидар Руменов Цветков
Божидарка Маринова Матева
Божил Огнянов Гандуров
Бойка Димитрова Ангелова
Бойка Йорданова Витанова
Бойка Ненова Христова
Бойко Атанасов Столинчев
Бойко Борисов Кадинов
Бойко Василев Робев

ВЕСТНИК
Рег. №
#02366
#02150
#03029
#02352
#03789
#00980
#05720
#03035
#06516
#06445
#01442
#02909
#01989
#04944
#05160
#05412
#03338
#03069
#05790
#02681
#01059
#02706
#01881
#03398
#01731
#02308
#05956
#03675
#02579
#03255
#06281
#06376
#01768
#02763
#06077
#05536
#05765
#00307
#04232
#03402
#05568
#06040
#02400
#02580
#05336
#04157
#05823
#02246
#06142
#06333
#00983
#00188
#04565
#04842

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Бойко Енев Шилев
Бойко Иванов Стоянов
Бойко Стойчев Котев
Бойко Тодоров Христов
Бойчо Гришов Бойчев
Борис Александров Лазарков
Борис Балинов Балинов
Борис Божидаров Георгиев
Борис Емилов Тикварски
Борис Иванов Захариев
Борис Кирилов Тодоров
Борис Николов Ботев
Борис Петков Борисов
Борис Русев Борисов
Борис Стоянов Лалев
Борис Христов Стайков
Борис Христов Хинов
Борис Цветков Пейнов
Борислав Александров Георгиев
Борислав Александров Игнатов
Борислав Ангелов Пройчев
Борислав Атанасов Буров
Борислав Георгиев Владимиров
Борислав Георгиев Домусчиев
Борислав Григоров Дочев
Борислав Димитров Богданов
Борислав Димитров Даскалов
Борислав Дойчев Загорски
Борислав Иванов Георгиев
Борислав Илиев Цветков
Борислав Красимиров Шалев
Борислав Николаев Колев
Борислав Николов Шопов
Борислав Симеонов Дачев
Борислав Станимиров Станчев
Борислав Тимчев Нечев
Борислав Христов Димитров
Борислав Янков Борисов
Борислава Александрова МанчеваВелкова
Борислава Славейкова Сярова
Борислава Славчева Манолова
Боряна Ангелова Ташева-Иванова
Боряна Бориславова Хараланова
Боряна Боянова Колчакова
Боряна Вангелова Колева
Боряна Веселинова Ненчева
Боряна Владимирова Ножарова
Боряна Димитрова Трендафилова
Боряна Лалчева Ладова
Боряна Маринова Шикова
Боряна Петрова Банева
Боряна Петрова Василиева
Боряна Росенова Трендафилова
Боряна Страхилова Костова

#01258 Боряна Съйнова Георгиева

БРОЙ 23
Рег. №
#03551
#02008
#02247
#04701
#06027
#06517
#04950
#03776
#02219
#02475
#04589
#02409
#04385
#01391
#05385
#01237
#00312
#02793
#02309
#00732
#02862
#04873
#04682
#01367
#00241
#00189
#04783
#00053
#01599
#05938
#06374
#01785
#01328
#02686
#03790
#06437
#01158
#00149
#02935
#05371
#02680
#01835
#00816
#02679
#02505
#02169
#01586
#02735
#00108
#02908
#01048
#00999
#00887

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Боряна Янкова Кръстева-Станчева
Боян Захариев Захариев
Боян Илков Върбанов
Боян Любомиров Митов
Боян Панов Панов
Боян Свиленов Костадинов
Бояна Александрова Начева
Бояна Василева Кантарджиева
Бранимир Божидаров Карагеоргиев
Бранимир Василев Тодоров
Бранимир Димитров Банков
Бранимир Стефанов Мирев
Валентин Александров Мисароков
Валентин Василев Бърнев
Валентин Василев Василев
Валентин Генадиев Славов
Валентин Георгиев Помаков
Валентин Димитров Гаговски
Валентин Динев Добрев
Валентин Жечков Вълчев
Валентин Илиев Радков
Валентин Йорданов Маринов
Валентин Йоханов Валентинов
Валентин Костадинов Хаджиков
Валентин Маринов Вълков
Валентин Миладинов Михайлов
Валентин Недков Тюфекчиев
Валентин Стамов Стамов
Валентин Стойнев Тонев
Валентин Стоянов Чапразлиев
Валентина Валентинова Зашева
Валентина Василева Василева
Валентина Георгиева Делчева-Ангелова
Валентина Георгиева Филипова
Валентина Димитрова Петрова
Валентина Йорданова Петрова
Валентина Маринова МермерскаКолева
Валентина Младенова Иванова
Валентина Пенева Върбанова
Валентина Стефанова Едрева
Валери Андреев Петков
Валери Иванов Каленски
Валери Иванов Ценов
Валери Илиев Китанов
Валери Манолов Врабчев
Валери Петков Иванов
Валери Петков Йотов
Валери Петров Манолов
Валери Свиленов Маринов
Валерий Андонов Паунов
Валерий Кузманов Колев
Валерий Мичев Мичев
Валя Цекова Целова

#03581 Ваня Ангелова Ангелова

ВЕСТНИК
Рег. №
#03759
#02201
#01411
#02496
#03960
#01783
#03193
#04787
#00135
#05356
#04932
#03633
#05417
#06087
#02794
#05315
#00324
#06269
#01436
#06363
#03518
#02796
#01488
#00118
#02168
#05572
#00190
#06501
#02893
#03314
#03403
#05913
#01116
#02311
#01280
#00329
#04313
#04681
#05598
#00710
#03208
#05612
#01703
#02532
#01990
#01246
#05473
#04317
#03655
#01444
#00191
#05464

С Т Р. 1 6 3

Име, презиме, фамилия
Ваня Василева Манева
Ваня Венелинова Димитрова
Ваня Веселинова Мянкова
Ваня Георгиева Стоянова
Ваня Димитрова Кирилова
Ваня Евтимова Серафимова
Ваня Иванова Николова
Ваня Кръстева Димитрова
Ваня Рачева Фурнаджиева-Петлич
кова
Ваня Стоянова Трингова-Каназирева
Ваня Тодорова Георгиева
Ваня Чавдарова Гергова
Варвара Владимирова ВълчановаЛаубшер
Васил Антонов Врачев
Васил Антонов Чехларов
Васил Георгиев Дончев
Васил Гечев Комитов
Васил Димитров Сотиров
Васил Дончев Василев
Васил Жан Виденов
Васил Иванов Василев
Васил Йотов Ралчев
Васил Любенов Кантарджиев
Васил Любомиров Вълев
Васил Миленков Кашукеев
Васил Петков Берковски
Васил Петров Шилев
Васил Пламенов Георгиев
Васил Стефанов Беязов
Васил Христeв Макрелов
Васил Юлиев Точев
Василена Руменова Василева
Василка Аспарухова АбаджиеваСтойчева
Василка Иванова Станишева
Васка Стоянова Терзиева-Рачова
Васко Иванов Василев
Ва яна Викторова ГрадинарскаГеоргиева
Вела Николаева Николова
Вела Петкова Дончева
Велизар Запрянов Генов
Велимир Иванов Георгиев
Велимир Николаев Тулешков
Велин Петков Абаджиев
Велина Атанасова Панджарова
Велина Димитрова Анастасова
Велина Стоянова Бъчварова
Велислава Желязкова Желязкова
Велислава Христова Денева
Величка Ангелова Пенова
Величка Георгиева Тименова
Величко Пенев Куртев
Велко Георгиев Вълнаров

С Т Р.

164

Рег. №
#02049
#01780
#02860
#04871
#06523
#06229
#01562
#01918
#02310
#02237
#01798
#02220
#03961
#05629
#01676

Име, презиме, фамилия
Венелин Альошев Кафеджийски
Венелин Борисов Симидчиев
Венелин Ганчев Ганчев
Венелин Мирославов Димитров
Венелина Каменова Андреева
Венета Александрова Александрова
Венета Ангелова Иванова
Венета Атанасова Петкова
Венета Георгиева Петкова
Венета Иванова Гергиникова
Венета Любомирова Кавалджиева
Венета Няголова Стоянова
Венета Тодорова Тенчева
Венимир Димчев Димов
Венка Герасимова ПрокопиеваПачникова
Венцеслав Маринов Неделчев
Венцислав Георгиев Керимов
Венцислав Иванов Йочколовски
Венцислав Константинов Илиев
Венцислав Петров Дучев
Вера Георгиева Димитрова
Вержиния Радославова Николова
Верка Христова Етугова
Вероника Емилова Карлова
Вероника Иванова Стоянова
Весела Антонова Петкова
Весела Божидарова Кръстева
Весела Георгиева Георгиева
Весела Дечева Дечева
Весела Дечкова Джумакова
Весела Иванова Мантова
Весела Иванова Мирянова
Весела Йорданова Маркова-Иванова
Весела Павлова Тасева
Весела Петрова Цанова-Каменова
Весела Симеонова Попова
Весела Стефанова Хаджистоянова
Весела Янкова Буюклиева
Веселин Аврамов Цветков
Веселин Александров Отонов
Веселин Атанасов Белинчев
Веселин Борисов Будинов
Веселин Василев Няголов
Веселин Георгиев Генов
Веселин Иванов Дуковски
Веселин Иванов Мутафчиев
Веселин Йосков Родопски
Веселин Лазаров Василев
Веселин Любенов Христов
Веселин Любомиров Недялков
Веселин Петров Ранчев
Веселин Радев Серкеджиев
Веселин Русев Русев
Веселин Симеонов Беров

#03443
#02795
#00984
#00250
#02948
#04955
#02566
#02770
#06482
#03536
#01526
#03555
#00332
#00193
#00333
#02582
#01360
#01904
#01580
#02874
#02249
#02649
#02083
#00109
#04368
#00045
#05206
#02737
#03842
#00337
#05950
#04414
#02221
#02032
#02733
#01312
#02344
#02029
#01000

ДЪРЖАВЕН

#00242 Веселин Христов Крайшников

ВЕСТНИК
Рег. №
#01185
#00340
#00144
#01310
#01111
#04480
#03565
#03108
#06028
#00067
#00342
#01537
#01070
#02554
#06108
#03635
#04751
#02910
#05782
#03315
#05675
#06171
#05574
#01178
#03680
#01790
#05365
#02214
#05164
#00721
#01121
#01980
#02330
#03172
#06475
#00712
#00347
#03761
#00348
#04904
#04963
#05529
#03656
#05918
#04477
#06308
#03417
#04567
#04841
#00047
#00350
#01991
#05463

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Веселина Апостолова Белова
Веселина Георгиева Дамянова
Веселина Георгиева Петкова-Илиева
Веселина Иванова Николова
Веселина Йорданова Драганова
Веселина Николаева Георгиева
Веселина Рангелова Крушкова
Веселина Росенова Филипова
Веселина Цветанова Николова
Веселинка Иванова Тихова-Иванова
Веселинка Русева Троева
Веселка Велиславова АнгеловаДинева
Веселка Пенчева Чапкънова
Веселка Трифонова Митева
Виктор Ангелов Грозев
Виктор Георгиев Чолаков
Виктор Иванов Банарев
Виктор Иванов Попов
Виктор Орлинов Неделчев
Виктор Фердинандов Начев
Виктория Иванова Иванова-Кос
това
Виктория Красимирова Стоянова
Виктория Любомирова Караджова
Виктория Янкова Великова-Калфова
Вилиана Светлозарова Цокова
Виола Димитрова Дичкова
Виолета Димова Попова
Виолета Желева Василева
Виолета Миланова Раева
Виолета Тодорова Узунова
Виолета Янкова Каракачанова
Виолетта Георгиевна Бакунина
Виржиния Кирилова Илиева
Вихрен Тодоров Тодоров
Вичен Ангелов Месробович
Вичка Стоянова Колева
Владена Методиева Ставрева
Владимир Александров Александров
Владимир Анастасов Перфанов
Владимир Валериев Балиев
Владимир Веселинов Маринов
Владимир Владимиров Лалов
Владимир Георгиев Владов
Владимир Георгиев Георгиев
Владимир Георгиев Миланов
Владимир Георгиев Митов
Владимир Иванов Димитров
Владимир Иванов Иванов
Владимир Иванов Срадков
Владимир Йорданов Милков
Владимир Кирилов Дамянов
Владимир Кирилов Дереджиев
Владимир Красимиров Райновски

#02712 Владимир Максимов Попов

БРОЙ 23
Рег. №
#00780
#03261
#00749
#04383
#05292
#00351
#03197
#00352
#00353
#04929
#04458
#04194
#05960
#06263
#00943
#05419
#01289
#06334
#00195
#02251
#00951
#01071
#03054
#02583
#02252
#06454
#02091
#02560
#06253
#03380
#02973
#04189
#02291
#03214
#06094
#02881
#05008
#04514
#05700
#04245
#02296
#01667
#04546
#05776
#02502
#01695
#03242
#01294
#02552
#03497
#00893
#04528

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Владимир Митков Русинов
Владимир Михайлов Александров
Владимир Михайлов Милков
Владимир Петков Проданов
Владимир Петров Гигов
Владимир Петров Ташев
Владимир Руменов Георгиев
Владимир Симеонов Бешков
Владимир Христов Михов
Владислав Боянов Коларов
Владислав Владимиров Симеонов
Владислав Емилов Дечев
Владислав Иванов Костадинов
Владислав Иванов Русев
Владислав Николов Николов
Владислав Русланов Ганев
Владя Стоянова Чаушева
Власта Колева
Володя Панталеев Стоянов
Вълчо Иванов Георгиев
Върбан Райчев Димчев
Върбан Христов Върбанов
Вяра Иванова Ракъджиева-Палигорова
Вяра Стефанова Желязкова
Габриела Венциславова Ангеловска
Габриела Константинова Колева
Габриела Любомирова СемоваКолева
Габриела Маринова Джамбазова
Габриела Станимирова Тенева
Габриела Тодорова Илиева
Гаврил Николов Филипов
Галин Антонов Антонов
Галин Павлов Василев
Галина Александрова Малинова
Галина Алексеева Шепелева
Галина Андреева Танчева
Галина Божичкова Стоянова-Моллова
Галина Владимирова Милкова
Галина Георгиева Балева-Христова
Галина Георгиева Славова
Галина Георгиева Стефанова
Галина Димитрова Антова
Галина Димитрова Димитрова
Галина Емилова Любенова-Хрис
това
Галина Жекова Кърпачева
Галина Иванова Йотова-Ралчева
Галина Иванова Николова
Галина Ненова Иванчева
Галина Николаева Махова
Галина Петкова Калоянова
Галина Петрова Бахчеванска
Галина Петрова Лазарова-Иванова

ВЕСТНИК
Рег. №
#05655
#05939
#04994
#04568
#04459
#02898
#01826
#03290
#03390
#04752
#01465
#01902
#03503
#00196
#04868
#04726
#01756
#02365
#02725
#00362
#05628
#02210
#00159
#00359
#05701
#04705
#02254
#01883
#02231
#05666
#06446
#01811
#02140
#06122
#02297
#02287
#02769
#05794
#03516
#03827
#05636
#01509
#04404
#04696
#01934
#01760
#05693
#05405
#03070
#00985
#05060
#01897
#00750
#02903
#03741

С Т Р. 1 6 5

Име, презиме, фамилия
Галина Петрова Маркова
Галина Първанова Акшарова
Галина Росенова Маджарова
Галина Станимирова СтояноваДимитрова
Галина Стефанова Василева
Галина Тонева Пировска
Галя Вельова Кръстева
Галя Георгиева Георгиева
Галя Иванова Николова
Галя Крумова Крумова
Галя Спасова Попова
Гани Стоянов Ганев
Ганка Димитрова Попова
Ганка Любенова Богданова
Генади Делчев Костадинов
Генади Иванов Стоянов
Геновева Богомилова Йорданова
Гео Петков Кекеманов
Георги Александров Александров
Георги Александров Ангелов
Георги Александров Кирев
Георги Александров Стоянов
Георги Ангелов Андрейчев
Георги Андреев Йорданов
Георги Андреев Стоянов
Георги Антонов Ангелов
Георги Антонов Райчев
Георги Асенов Георгиев
Георги Атанасов Политов
Георги Валентинов Стамболджиев
Георги Василев Василев
Георги Василев Георгиев
Георги Василев Кметов
Георги Василев Хараланов
Георги Василев Цапков
Георги Василев Шопов
Георги Велинов Бачев
Георги Владимиров Виячев
Георги Владимиров Маринов
Георги Владимиров Тодоров
Георги Владиславов Ценов
Георги Георгиев Асенов
Георги Георгиев Петканешков
Георги Дженков Дженков
Георги Димитров Бакалов
Георги Димитров Гергов
Георги Димитров Гърдев
Георги Димитров Димитров
Георги Димитров Котев
Георги Димитров Савов
Георги Димитров Савов
Георги Димитров Стефанов
Георги Димитров Ташев
Георги Димитров Цикалов
Георги Евтимов Тангарджиев

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

Рег. №
#01923
#03820
#01440
#05051
#01385
#03372
#05663
#00161
#00781
#02253
#00043
#00734
#03604
#01438
#01589
#04547
#05406
#02806
#05766
#02477
#03091
#02288
#04569
#01081
#03538
#03845
#06442
#05910
#05974
#03243
#03317
#02082
#04388
#00820
#03291
#02914
#03351
#05505
#04387
#01197
#01468
#01884
#01001
#00150
#00036
#06427
#04548
#01233
#03560
#01942
#02880
#04753
#00363
#02585
#06280
#06572

Име, презиме, фамилия
Георги Езекиев Грозданов
Георги Желязков Георгиев
Георги Запрянов Димов
Георги Захариев Кръстев
Георги Златев Златев
Георги Иванов Иванов
Георги Иванов Ковачев
Георги Иванов Маринов
Георги Иванов Мечанов
Георги Иванов Палов
Георги Иванов Чонков
Георги Илиев Георгиев
Георги Йорданов Вълканов
Георги Каменов Петков
Георги Кирилов Апостолов
Георги Кирилов Бачев
Георги Кирилов Добрев
Георги Кирилов Чобански
Георги Костадинов Костадинов
Георги Костадинов Митрев
Георги Костадинов Янев
Георги Кръстев Грудлев
Георги Любомиров Лазаров
Георги Маринов Маринов
Георги Милков Ангелов
Георги Михайлов Алексиев
Георги Неделчев Пеев
Георги Николаев Кунчев
Георги Николаев Неделчев
Георги Николаев Николов
Георги Николаев Цочев
Георги Петков Делевски
Георги Петков Николов
Георги Петков Пелтеков
Георги Петров Петров
Георги Петров Рафаилов
Георги Петров Стефанов
Георги Пламенов Генев
Георги Руменов Тодоров
Георги Стоев Койнов
Георги Стоев Русев
Георги Стоянов Велков
Георги Танев Чернев
Георги Тодоров Сарамбелиев
Георги Тодоров Тодоров
Георги Томов Бутров
Георги Тошев Гърчев
Георги Христев Бакърджиев
Георги Христов Ботев
Георги Христов Попов
Георги Цветанов Цветков
Георги Юриев Бибин
Георгий Петрович Томбашки
Герасим Златков Дойчинов
Гергана Анастасова Иванова
Гергана Асенова Диканска

ВЕСТНИК
Рег. №
#04591
#04261
#06358
#02478
#02807
#03575
#01870
#06535
#06440
#03610
#04984
#06001
#00711
#01563
#02586
#06509
#04739
#03689
#06005
#05099
#04530
#04482
#03583
#01213
#01523
#04538
#00355
#00933
#00366
#01914
#01449
#03742
#04803
#05382
#01709
#04912
#04369
#02313
#04315
#03566
#02239
#02867
#05078
#00785
#02615
#05117
#04789
#01342
#03783
#04549
#05401
#01110
#01550

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Гергана Боева Барабонкова
Гергана Борисова Колева
Гергана Димитрова Колева
Гергана Димитрова Милушева
Гергана Димчева Иванова
Гергана Добромирова Димова
Гергана Костадинова Попова
Гергана Красимирова Йотова
Гергана Мариянова Янева
Гергана Минчева Саралиева-Вълкова
Гергана Михайлова Михайлова
Гергана Мончева Славова
Гергана Наскова Стефанова
Гергана Николова Бадарова
Гергана Пенчева Гитева
Гергана Петрова Величкова
Гергана Сашкова Иванова
Гергана Стефанова Минкова
Гергана Феодорова Маркс
Гергана Христова Сандова
Гергана Юлиева Спасова-Иванова
Гергина Иванчева Симеонова
Гиляна Василева Комитова
Гичка Ангелова Кутова-Каменова
Гладиола Йорданова Кунин
Горан Янчев Апостолов
Господин Стоянов Чакалов
Грета Йорданова Нейкова-Къневска
Григор Александров Дойчинов
Григор Първанов Владимиров
Григор Христов Ставракев
Григори Георгиев Гърдев
Гюнай Аптула Аптула
Дeница Юлиянова Инджова-Ангелова
Дамян Наумов Томалевски
Данаил Бранимиров Стефанов
Данаил Валентинов Димов
Данаил Данев Едрев
Данаил Николаев Митев
Данаил Христов Стойков
Данаил Цветанов Дилков
Даниел Василев Вълканов
Даниел Георгиев Георгиев
Даниел Димитров Симеонов
Даниел Иванов Търсанков
Даниел Йорданов Давидков
Даниел Йорданов Кораджийски
Даниел Николов Мирчев
Даниел Огнянов Павлов
Даниела Атанасова Ангелова
Даниела Атанасова ТильоковаКараиванова
Даниела Борислав Чорбаджиева
Даниела Георгиева Бурулянова

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#01888 Даниела Георгиева ВладимироваЦанкова
#03154 Даниела Георгиева Генова
#02164 Даниела Георгиева Георгиева
#05590 Даниела Георгиева Георгиева
#02646 Даниела Димитрова Дюлгерова
#02875 Даниела Димитрова Порязова
#03008 Даниела Димова Василева
#01689 Даниела Здравкова Нановска
#05436 Даниела Иванова Тодорова
#00368 Даниела Йорданова Янкова
#02171 Даниела Колева Сивкова
#00987 Даниела Маринова Цонкова-Събчева
#03567 Даниела Маркова Рачева
#03191 Даниела Николова Славова
#03611 Даниела Петрова Караиванова
#02721 Даниела Славенова Иванова-Костадинова
#04417 Даниела Славова Славова
#01736 Даниела Стоянова СтояновскаВасилева
#02461 Даниела Цветанова Дикова
#01415 Данка Янчева Василева
#03748 Данко Георгиев Данчев
#01952 Данчо Иванов Ракиловски
#00370 Данчо Николов Данчев
#01091 Дарий Христов Аврамов
#05025 Дарина Димова Коджабашева
#04807 Дарина Славова Славова
#03196 Дарина Станимирова Върбанова
#00903 Дафина Кирилова Пешева
#05896 Даяна Тодорова Николова
#04262 Дебора Николаева Николова
#02672 Делян Венелинов Жечев
#03190 Делян Стефанов Стефанов
#00372 Дениза Иванова Стоянова
#06035 Денислав Емилов Стефанов
#06036 Деница Валентинова Княжевич
#06382 Деница Василева Славчева
#04483 Деница Владимирова Иванова
#06034 Деница Иванова Налбантова
#03777 Деница Калинова Дервенкова-Йорданова
#06155 Деница Кирилова Зайкова
#06053 Деница Любомирова Атанасова
#06494 Деница Недкова Недева
#04599 Деница Николаева Душкова
#05814 Деница Славчева Павлова-Василева
#03821 Деница Стефчева Пенева
#01351 Денка Станкова Николова
#05457 Десеслава Христова Стойкова
#02463 Десислава Ангелова Христова
#03836 Десислава Бориславова Ангелова
#02965 Десислава Веселинова Стоянова
#05041 Десислава Георгиева Василева
#03134 Десислава Георгиева Демирева
#05255 Десислава Димчева Йовчева

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#01665 Десислава Евгениева К ичашкаКрумова
#01946 Десислава Иванова Зарева
#04351 Десислава Иванова Иванова
#05649 Десислава Илиева Лазарова
#03822 Десислава Людмилова Борисова
#06075 Десислава Людмилова Симеонова
#05153 Десислава Михайлова Михайлова
#04501 Десислава Ненчева Геренска
#03007 Десислава Николаева Драгнева
#02804 Десислава Николова Косева-Ковачева
#05867 Десислава Петрова Жекова
#05211 Десислава Петрова Петрова
#05422 Десислава Пламенова Стилиянова
#06208 Десислава Сашова Миленова-Ночева
#06491 Десислава Сергеева ДимитроваПетрова
#06070 Десислава Стоилова ЧалъмоваКолева
#02765 Десислава Тодорова Велева
#04382 Десислава Тодорова Чокоева-Ранчева
#05000 Десислава Цветанова ДимитроваМаринова
#05970 Детелин Красимиров Стоев
#01045 Детелина Илиева Балканска
#03262 Детелина Огнянова Соколова
#01357 Деян Антонов Попдимитров
#04728 Деян Борисов Ванков
#02108 Деян Дечков Дечев
#05993 Деян Иванов Иванов
#05039 Деян Миладинов Трифонов
#04320 Деян Руменов Барански
#01194 Деян Събев Гочков
#00374 Деян Тодоров Златешки
#03127 Деяна Николаева Цонкова
#04860 Джамал Музафер Чавдарлъ
#02011 Джилда Димитрова Тролева-Спасова
#02884 Диана Атанасова Цанкова
#03093 Диана Георгиева Мущанова
#04848 Диана Давид Самоковлийска
#00037 Диана Дечева Дечева
#02525 Диана Димитрова Бакалова
#00375 Диана Димитрова Христова
#02109 Диана Динева Радева
#01781 Диана Дончева Сербезова
#04627 Диана Драгомирова Гапова
#01350 Диана Красимирова Калоянова
#03524 Диана Лилова Кунчева
#01239 Диана Николова Карабаджакова
#01910 Диана Петкова Иванова
#02075 Диана Петрова Хасъмова
#02021 Диана Стефанова Койкова
#01002 Диана Тодорова Димитрова
#05287 Диана Тодорова Митева
#01516 Дианна Боголюбова Модева
#01214 Дилян Иванов Каменов

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#03576 Диляна Андреева Тасева
#03319 Диляна Георгиева ЧилингироваСавчева
#03683 Диляна Любенова Иванова
#03539 Диляна Николова Андрова
#01794 Диляна Руменова Икономова
#06004 Дима Веселинова Иванова
#05788 Димана Стефанова Стефанова
#01949 Димитрие Милутинов Павлович
#05409 Димитрина Иванова Митрева
#01003 Димитрина Стефанова Григорова
#01238 Димитринка Георгиева Коева
#02374 Димит ричка Русева ФилиповаБулдеева
#00854 Димитър Александров Бъчваров
#06013 Димитър Ангелов Ангелов
#00896 Димитър Ангелов Златков
#04435 Димитър Атанасов Недевски
#03871 Димитър Бойчов Димитров
#05138 Димитър Валентинов смилков
#03434 Димитър Василев Димитров
#01800 Димитър Василев Докев
#05553 Димитър Велинов Георгиев
#02945 Димитър Венелинов Кабакчиев
#01590 Димитър Георгиев Ангелов
#04750 Димитър Георгиев Бакалов
#02043 Димитър Георгиев Георгиев
#01604 Димитър Георгиев Гочев
#01157 Димитър Георгиев Димитров
#06528 Димитър Георгиев Иванов
#00381 Димитър Георгиев Кръстев
#01410 Димитър Георгиев Младенов
#04792 Димитър Дамянов Ников
#00382 Димитър Драгомиров Георгиев
#03847 Димитър Емилов Цветков
#04714 Димитър Енчев Бояджиев
#02050 Димитър Желязков Кръстев
#05861 Димитър Ивайлов Попов
#03832 Димитър Иванов Димитров
#00202 Димитър Иванов Личев
#01559 Димитър Иванов Шаренков
#05228 Димитър Иванов Шишков
#04108 Димитър Ивов Василев
#03802 Димитър Ивов Чехларов
#01947 Димитър Илиев Костов
#01838 Димитър Илиев Петров
#06532 Димитър Кирилов Аврамов
#01841 Димитър Колев Колев
#05988 Димитър Константинов Тодоров
#04571 Димитър Костадинов Цоцомански
#04296 Димитър Красимиров Ламбрев
#01050 Димитър Кузманов Кутев
#01903 Димитър Леков Маринов
#02388 Димитър Милчев Ангелов
#05212 Димитър Митков Колев

Рег. №
#05781
#02292
#04995
#03511
#00070
#05862
#00821
#02172
#00735
#01349
#06392
#03738
#04620
#00774
#02141
#03462
#02199
#01613
#02196
#02014
#02332
#03478
#01005
#00392
#00723
#00394
#01141
#00395

#00386 Димитър Неделчев Динев

#00869 Драгомир Николаев Стоянов

#02958
#05446
#00775
#00754
#05624
#05441
#02852
#04754
#00136
#01006
#05263
#04941
#02726
#01935
#03071
#01646
#06544
#03584
#02255
#00398
#02035
#03743
#01431
#02503
#04824

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Димитър Николов Балджиев
Димитър Николов Мандов
Димитър Панайотов Георгиев
Димитър Панайотов Паскалев
Димитър Петров Стефанов
Димитър Рангелов Байрев
Димитър Рангелов Димитров
Димитър Стефанов Стоев
Димитър Стоянов Ненчев
Димитър Христов Герасимов
Димитър Христофоров Мънев
Димитър Цветанов Георгиев
Димитър Юлиев Анков
Димитър Янков Батчиев
Димка Иванова Пенчева
Димо Илиев Димов
Димо Тодоров Абаджиев
Димо Тодоров Стоянов
Димчо Жеков Тилев
Димчо Христов Чуков
Динка Иванова Александрова
Динко Тодоров Митев
Диньо Митев Динев
Диян Любенов Николов
Добрил Иванов Добрев
Добрина Иванова Димова
Добринка Георгиева Бечева
Добринка Георгиева КамбуроваРачева
Добринка Георгиева Петкова
Добринка Димитрова Митева
Добринка Димитрова ПолихроноваДимитрова
Добринка Николова Василева
Добромир Андонов Десподов
Добромир Асенов Тренчев
Добромир Генчев Станков
Добромир Георгиев Червенков
Добромир Делчев Генов
Добромир Нейков Нейков
Добромир Росенов Божков
Добромир Руменов Кръстев
Добромир Стоянов Добрев
Донка Георгиева Стоянова
Донка Николова Занева
Донка Цанева Колева-Радева
Дончо Красимиров Хаджиев
Доню Илиев Донев
Дора Костадинова Маринова
Дора Костова Кирилова
Дора Стоилова Ангелова
Дочка Павлова Вълканова-Келчева
Дочо Атанасов Дочев
Драгомир Людмилов Банев
Драгомир Методиев Портев

БРОЙ 23
Рег. №
#03505
#04277
#05947
#01993
#06568
#05953
#02779
#05635
#05136
#03763
#02026
#02102
#02257
#02204
#00934
#03458
#03705
#02163
#06405
#03155
#01224
#05608
#03437
#04572
#05750
#01772
#03321
#03240
#01471
#04348
#04854
#01461
#02504
#04158
#01007
#02905
#01072
#02258
#06394
#00883
#01762
#05183
#05312
#01789
#01180
#03785
#02650
#04656

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Драгомир Пламенов Николов
Ева Вихрониева Попнеделева
Ева Яворова Тодорова
Евангелина Илиева Сиракова
Евгени Антонов Дермански
Евгени Емилов Михов
Евгени Ивайлов Велев
Евгени Иванов Генчев
Евгени Костов Братанов
Евгени Любомиров Апостолов
Евгени Светлозаров Рафаилов
Евгени Стефанов Казанджиев
Евгений Младенов Стаменов
Евгений Русев Маринов
Евгения Атанасова Трупчева
Евгения Георгиева Димитрова
Евгения Делчева Лещарова-Цвет
кова
Евгения Димитрова Димова-Александрова
Евгения Евгениева Георгиева
Евгения Леонидова Ходкевич
Евгения Любенова Илиева
Евгения Любомирова Георгиева
Евгения Николова Начева
Евелина Асенова Цветкова
Евелина Любомирова Несторова
Евелина Стоимирова Младенова
Евелина Стоянова Кирязова
Евелина Христова МалешевскаТодорова
Едвард Филипов Христов
Екатерина Александрова КондеваЗлатева
Екатерина Георгиева Колева
Екатерина Георгиева Кулева
Екатерина Иванова Начевска
Екатерина Михайлова Маринова
Екатерина Николаева Стоева
Екатерина Николаева Тренчева
Екатерина Трендафилова Димит
рова
Елвина Евгениева Терзиева-Николова
Елвира Елдарова Саляхетдинова
Елга Милева Бонева
Елена Александрова БелокаповаМаринова
Елена Бориславова Борисова-Дамова
Елена Валериева Владинова
Елена Веселинова Вунчева
Елена Георгиева Златанова-Събева
Елена Георгиева Стършанова
Елена Данова Петринска
Елена Димитрова Аличкова

#01933 Елена Димова Кондева

ВЕСТНИК
Рег. №
#05550
#01959
#02174
#03392
#04724
#02315
#02228
#02717
#03438
#03658
#01823
#05549
#01805
#05756
#05251
#05773
#01008
#05159
#01058
#03097
#02010
#00404
#03244
#05717
#06350
#05174
#03102
#01316
#01187
#04775
#03058
#05350
#05724
#05946
#02739
#02805
#05037
#05494
#05525
#05723
#04625
#01337
#06490
#03690
#01009
#03384
#00579
#00714
#02480
#00408
#01162
#05748
#02283

С Т Р. 1 6 9

Име, презиме, фамилия
Елена Душкова Опърлакова
Елена Иванова Иванова
Елена Иванова Каменова
Елена Иванова Малджиева-Пенева
Елена Иванова Петкова-Димова
Елена Иванова Петрова
Елена Иванова Учорджиева-Караколева
Елена Иванова Христова-Пактиавал
Елена Иванова Ценова
Елена Кирчева Вангелова
Елена Марчева Сидерова
Елена Огнянова Бобева
Елена Павлова Терзиева
Елена Росенова Кастаманова
Елена Руменова Младенова
Елена Сашева Желязкова
Елена Тодорова Нейкова
Елена Томова Гунчева
Елена Христова Апостолова
Елена Ярославовна Господинова
Еленка Пенчева Колева
Елеонора Иванова Тоскова-Савова
Елза Димитрова Иванова-Лекова
Ели Красимирова Левтерова
Елизабет Филипова Чепаркова
Елина Пламенова Малинова
Елисавета Ангелова Стоева
Елисавета Георгиева Георгиева
Елисавета Димитрова Попова
Елица Андонова Маринополска
Елица Божидарова Панайотова
Елица Георгиева А ндреева-Михайлова
Елица Илиева Славова
Елица Красимирова Коева-Вълчева
Елица Любомирова Деянова
Елица Маринова Иванова
Елица Младенова Сотирова
Елица Руменова Томова
Елица Христова Йоткова-Петкова
Елица Чавдарова Янакиева
Елия Иванова Стефанова
Ема Благоева Футекова
Емануела Росенова Маринска
Емануил Лучиянов Бончев
Емил Ангелов Василев
Емил Бориславов Борисов
Емил Венков Марков
Емил Викторов Джамджиев
Емил Георгиев Леков
Емил Георгиев Сардарев
Емил Георгиев Серкеджиев
Емил Димитров Василев
Емил Жечев Жечев

#02153 Емил Иванов Чепишев

С Т Р.

170

Рег. №
#02445
#04354
#03444
#02092
#00955
#02888
#04346
#00410
#03002
#02434
#04502
#06481
#01205
#03641
#03322
#00205
#02506
#05797
#03586
#06054
#00938

Име, презиме, фамилия
Емил Момчилов Йорданов
Емил Недков Башев
Емил Ненов Попов
Емил Петров Пелитев
Емил Руменов Дечев
Емил Светозаров Стоянов
Емил Славянов Бурулянов
Емил Стефанов Драганов
Емил Стоянов Дюлгеров
Емил Трайчов Христов
Емил Филипов Филипов
Емилия Костадиновска
Емилия Димитрова Пенева
Емилия Иванова Рашева
Емилия Йорданова Попова
Емилия Кирилова Божкова
Емилия Кирилова Коларова
Емилия Павлова Манева
Емилия Руменова Кълева
Емилия Руменова Николова
Еми ли я Хара лампиева ВулеваВълканова
Емилия Христова Христова-Цонева
Емилияна Янчева Стойчева
Емин Маринков Рангелов
Еней Константинов Иванов
Енил Николов Енчев
Енчо Костов Димов
Ерих Якимов Миленов
Жаклин Тошева Митова
Жана Димитрова Джугаланова
Жана Иванова Иванова
Жана Стоилова Стоилова
Жана Стоянова Стойчева
Жанет Стоянова Узунова
Жанета Тодорова Грънчева-Колева
Жасмина Антонова Жекова
Желез Георгиев Георгиев
Желчо Димитров Димитров
Жени Христова Сотирова
Женя Илиева Илиева
Женя Стефанова Русева
Жечка Великова Илиева
Жечо Петров Жечев
Ж ивка Димитрова Митева-Миланова
Живко Асенов Писарски
Живко Василев Трайков
Живко Митев Велев
Живко Николаев Ташков
Живко Петров Чапкънов
Живко Стилиянов Железов
Жоржета Рафа и лова Васи леваСребрекова
Жулиан Георгиев Начев

#01868
#02655
#03779
#02232
#00789
#02551
#05733
#02916
#01445
#05632
#02781
#00828
#05637
#01693
#03859
#05100
#01724
#04709
#03287
#01295
#03642
#01996
#04881
#06172
#03659
#01611
#04344
#00724
#03533
#02618
#04306

ДЪРЖАВЕН

#01191 Жулиета Гендова Фандъкова

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#01241 Зарина Николова Мархолева-Керанова
#01706 Зарко Динков Узунов
#05466 Зарко Калинов Клинков
#03506 Захари Цветков Димитров
#00829 Здравец Николов Хайтов
#02398 Здравка Петрова Шапкарева
#03405 Здравка Самуилова Костадинова
#02918 Здравка Събева Нейчева
#01291 Здравко Александров Попов
#02808 Здравко Венцеславов Кузманов
#01433 Здравко Димитров Димитров
#01156 Здравко Лефтеров Лефтеров
#02659 Здравко Петров Младенов
#04234 Здравко Ясенов Николов
#04235 Златан Атанасов Атанасов
#04401 Златан Николаев Златев
#06472 Злати Илков Златев
#05833 Златина Георгиева Калайджиева
#05410 Златина Красимирова Цолова
#03660 Златина Стоянова Дукова
#01748 Златка Димитрова Георгиева
#06249 Златка Иванова Маджарова
#01827 Златко Борисов Конов
#06153 Златко Янчев Василев
#05609 Златослав Петров Боюклиев
#03421 Зорка Димитрова Кърсердарева
#05602 Зорница Данчева Ангелова
#03158 Зорница Петкова Ставрова
#01813 Зорница Силвиева Стамболиева
#04981 Зоя Стоянова Халачева
#05363 Ива Веселинова смилкова
#01982 Ива Вичева Алтънова
#03445 Ива Димова Платиканова
#04785 Ива Евтимова Янева
#03662 Ива Кирилова Делова
#02093 Ива Методиева Несторова
#01549 Ива Николаева Парушева
#04531 Ива Тихомирова Стоянова
#06066 Ивайло Александров Александров
#02629 Ивайло Борисов Владимиров
#05260 Ивайло Валентинов Пенев
#01786 Ивайло Василев Мишев
#00429 Ивайло Веселинов Стратев
#05042 Ивайло Георгиев Кирилов
#04484 Ивайло Димитров Нинов
#03663 Ивайло Досев Симеонов
#02570 Ивайло Иванов Капарашев
#03038 Ивайло Йорданов Манчев
#06133 Ивайло Красимиров Неделчев
#04928 Ивайло Мирославов Иванов
#04287 Ивайло Николаев Томов
#03362 Ивайло Николаев Цветанов
#03725 Ивайло Радков Петров
#02260 Ивайло Светославов Захариев
#01340 Ивайло Славчев Иванов

БРОЙ 23
Рег. №
#01122
#02355
#02656
#05374
#05531
#02832
#03568
#02813
#05411
#06520
#01864
#03540
#03786
#02740
#01317
#01218
#04901
#05496
#04574
#00430
#02619
#02971
#01656
#02469
#03200
#05012
#03373
#04937
#02156
#02235
#06422
#00431
#04831
#05295
#00122
#01997
#03308
#01810
#01137
#03334
#00208
#02630
#01512
#05442
#05360
#06033
#00433
#01851
#01725
#00434
#00091
#04933
#00123
#02381
#02132
#05898

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Ивайло Стоилов Пеев
Ивайло Тодоров Найденов
Ивайло Тодоров Петков
Ивайло Христов Оцетов
Ивайло Цветанов Симеонов
Иван Аврамов Аврамов
Иван Алексеев Новаков
Иван Ангелов Ангелов
Иван Ангелов Пашкулев
Иван Антонов Колев
Иван Асенов Атанасов
Иван Асенов Николов
Иван Аспарухов Щерев
Иван Атанасов Атанасов
Иван Атанасов Тюлеков
Иван Бобев Бобев
Иван Борисов Ковачев
Иван Валентинов Дачев
Иван Валериев Караджов
Иван Велчев Велчев
Иван Веселинов Драгошински
Иван Владимиров Царчински
Иван Ганчев Иванов
Иван Георгиев Кошеров
Иван Георгиев Нинов
Иван Георгиев Чонков
Иван Димитров Арнаудов
Иван Димитров Динев
Иван Димитров Иванов
Иван Димчев Димчев
Иван Добрев Илиев
Иван Евгени Данов
Иван Енчев Енев
Иван Златков Латунов
Иван Илиев Иванов
Иван Илиев Папазов
Иван Илиев Халев
Иван Колев Атанасов
Иван Колев Райков
Иван Костадинов Амов
Иван Костадинов Василев
Иван Костадинов Костадинов
Иван Костадинов Стойчев
Иван Красенов Бонев
Иван Лъчезаров Гостев
Иван Любомиров Атанасов
Иван Милков Бечев
Иван Милков Димов
Иван Милков Маринов
Иван Михайлов Проев
Иван Ненов Чолаков
Иван Николаев Йоргакиев
Иван Николов Иванов
Иван Николов Никифоров
Иван Николов Узунов
Иван Петков Костадинов

ВЕСТНИК
Рег. №
#01234
#06364
#00049
#04412
#00436
#00437
#00438
#00390
#03381
#01565
#03427
#02879
#01960
#03752
#05068
#04638
#05076
#04246
#03747
#02863
#03746
#01856
#03714
#06537
#04948
#00923
#02549
#02195
#01353
#02944
#00137
#01638
#03824
#00443
#04466
#02133
#05224
#05247
#04195
#05680
#05801
#04552
#02052
#01570
#05020
#03588
#01675
#02419
#03814
#05048
#05799
#01424
#03643
#03664

С Т Р. 1 7 1

Име, презиме, фамилия
Иван Петков Тончев
Иван Петров Димитров
Иван Петров Калпачки
Иван Петров Киряков
Иван Петров Пенев
Иван Петров Станишев
Иван Първанов Иванов
Иван Русков Лапатов
Иван Сашев Кючуков
Иван Славов Ефремов
Иван Славчев Захаринов
Иван Стоев Тодоров
Иван Стойков Моев
Иван Стойчев Димов
Иван Стоянов Кунчев
Иван Танков Серафимов
Иван Тодоров Тодоров
Иван Тошков Иванов
Иван Трендафилов Маринов
Иван Христов Недялков
Иван Христов Рогозански
Иван Цочев Попски
Иван Чудомиров Делчев
Ивана Стефановска-Цветковска
Иванка Иванова Велчева
Иванка Иванова Делова
Иванка Йорданова Кара д жоваГочева
Иванка Йорданова Янева
Иванка Стоянова Войникова
Иванна Йончева Захова
Ивелин Емилов Недялков
Ивелин Иванов Ненов
Ивелин Маринов Иванов
Ивелина Ангелова Дикльовска
Ивелина Богданова Ангелова
Ивелина Василева Пенева-Кметова
Ивелина Димитрова Йорданова
Ивелина Красимирова Минчева
Ивелина Петрова Ангелова
Ивелина Стоилова Стоилова
Ивелина Юлианова Григорова
Ивета Александрова Попова
Ивилина Илиева Тодорова
Ивилина Парушева Зафирова
Ивко Огнянов Станев
Иво Александров Джойков
Иво Асенов Тренчев
Иво Атанасов Иванов
Иво Божидаров Скоклев
Иво Георгиев Мечанов
Иво Димитров Атанасов
Иво Димитров Баров
Иво Димитров Калинков
Иво Димитров Младенов

#02789 Иво Димитров Пантелеев

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

Рег. №
#05582
#06231
#01652
#04731
#06384
#00164
#00832
#03386
#00444
#01818
#03121
#05423
#04236
#01136
#02242
#02316
#04885
#00448
#01573
#05310
#02742
#05219
#02509
#06565
#05839
#01940
#05834
#00738
#02142
#02510
#00124
#04896
#04461
#00447
#00988
#04485
#00974
#02426
#05107
#03343
#00833
#01937
#00210
#00449
#04608
#05165
#05163
#04486
#04222
#02279
#04524
#02809
#05871
#00450
#04741
#01712

Име, презиме, фамилия
Иво Евгениев Николов
Иво Ивов Идакиев
Иво Йорданов Терзийски
Иво Кирилов Манов
Иво Маринов Самуилов
Иво Петров Петров
Иво Рангелов Николов
Иво Тодоров Цонков
Иво Тотев Тотев
Иглика Георгиева Георгиева
Иглика Лъчезарова Забунова
Игор Ачков
Игор Романов Христов
Игор Янков Янкулов
Изабела Иванова Велева-Панева
Илиан Георгиев Илиев
Илиан Кирилов Хаджиин
Илиан Петков Богданов
Илиан Петков Петков
Илиана Николова Николова
Илиана Христакиева Игнатиева
Илина Димитрова Стоянова
Илина Любенова Найденова
Илина Русанова Русанова
Илина Цветанова Илиева
Илинда Илиева Симеонова
Илия Жоров Христов
Илия Иванов Бумбалов
Илия Петков Еврев
Илия Цветков Илиев
Илиян Димитров Илиев
Илиян Емилов Цветански
Илиян Кирилов Стоянов
Илиян Павлов Николов
Илиян Петров Лафазански
Илиян Станиславов Янев
Илиян Тодоров Владимиров
Илияна Георгиева Йорданова
Илияна Ивайлова Манчева
Илияна Костадинова Каякчиева
Илка Аспарухова Динкова
Илка Иванова Дишлиева
Илко Николов Николов
Илонка Илчова Ваклева-Божилова
Илхан Мехмед Адем
Илхан Мюмюн Алиджик
Ина Антонова Шекерова
Ина Вълчева Ламбева
Ина Константинова Ковачева
Ина Олегова Ангелова
Ина Петрова Червеняшка
Инга Олеговна Данчева
Инес Чавдарова Чавдарова
Инка Сергиева Аврамова
Инна Владимирова Попилиева
Ира Атанасова Кънева-Христозова

ВЕСТНИК
Рег. №
#03868
#03311
#04996
#05101
#01432
#02901
#02483
#04806
#04602
#03220
#01843
#01816
#03753
#02974
#04600
#06246
#01878
#06201
#03017
#02895
#02639
#05335
#02677
#03205
#01775
#02957
#06284
#06564
#04973
#05830
#03620
#06203
#01618
#05824
#05141
#05408
#00113
#04603
#03171
#05848
#03807
#01264
#01544
#06325
#05969
#01401
#05217
#00458
#03022
#03764
#01651
#03451
#05032
#02175

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Ирена Василева Николова
Ирена Николаева Спиридонова
Ирена Петрова Деведжиева
Ирена Юлиянова Семерджиева
Ирина Анатолиевна Сладкова
Ирина Бойкова Димитрова
Ирина Борисова Цветкова
Ирина Владимирова Лалева
Ирина Владимирова Рачева
Ирина Димчева Тамбукова
Ирина Добрева Николова
Ирина Иванова Русева
Ирина Костадинова Дакова
Ирина Любенова Стойчева
Ирина Петрова Ангелова
Ирина Петрова Русанова
Ирина Скъпидарова А лексиеваГинчева
Ирина Стефанова Анастасова
Искра Валентинова Тонева
Искра Ганчева Иванова
Искра Димитрова Драмова
Искра Любомирова Василева
Искра Николаева Николаева
Искра Славейкова Джахова-Кадинова
Искра Стоянова Накова
Искрен Василев Галев
Искрен Цветанов Игнатов
Йоана Андонова Топчиева
Йоана Христова Димитрова
Йоанна Валери Петрова
Йоанна Радиянова Митова
Йовка Стефанова Желязкова
Йовка Стефанова Тодорова-Цветанова
Йовко Генов Генов
Йордан Владимиров Милков
Йордан Володиев Банков
Йордан Георгиев Лютибродски
Йордан Димитров Любенов
Йордан Иванов Демирев
Йордан Иванов Начев
Йордан Ивов Терзийски
Йордан Костадинов Христов
Йордан Минчев Стоянов
Йордан Николаев Манолов
Йордан Пенев Пенев
Йордан Свиленов Василев
Йордан Стефанов Иванов
Йордан Стефанов Стефанов
Йордан Стоянов Данев
Йордан Тодоров Улянов
Йордан Христов Нурков
Йордан Чавдаров Ликов
Йордана Георгиева Минева-Иванова
Йорданка Иванова Кандулкова

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#00739 Йорданка Иванова Терзиева
#05118 Йорданка Петрова Петрова
#00461 Йорданка Христова ВоденичароваПенева
#01887 Йошка Йотова Михайлова
#05102 Калин Бойков Кирилов
#05754 Калин Владимиров Петков
#04415 Калин Драгомиров Костадинов
#06569 Калин Желчев Димитров
#01822 Калин Иванов Василев
#03718 Калин Иванов Велчев
#00463 Калин Иванов Диков
#06228 Калин Илиев Петров
#05859 Калин Костадинов Чакъров
#03622 Калин Ленков Зарков
#00464 Калин Николов Костурски
#02165 Калин Павлов Тихолов
#06401 Калин Радков Баръмски
#02607 Калин Стефанов Иванов
#05082 Калина А лександрова А лександрова
#01588 Калина Василева Александрова
#03006 Калина Вениаминова Кирова-Начева
#01749 Калина Димитрова Мерудийска
#05241 Калина Иванова Кусева
#02774 Калина Петкова Ерска
#06039 Калина Тихомирова Тодорова
#02676 Калина Тодорова Павлова
#04802 Калоян Георгиев Матеев
#03488 Калоян Йорданов Калчев
#06554 Калоян Костов Янков
#03873 Калоян Красимиров Еревинов
#03075 Калоян Марков Колев
#03423 Калоян Тончев Тончев
#05678 Камелия Георгиева Георгиева
#06268 Камели я Любомирова ГерговаИванова
#02953 Камелия Николаева Кънчева
#05348 Камелия Петкова Методиева
#01711 Камелия Петрова Пешунова
#00466 Камен Ганчев Ганчев
#06470 Камен Дечков Неделчев
#06032 Камен Димитров Петров
#06416 Камен Добрилов Добрев
#01555 Камен Дочев Шипков
#04781 Камен Евгениев Кръстев
#05307 Камен Евтимов Лазаров
#02743 Камен Любенов Димитров
#02376 Камен Николов Попов
#01547 Камен Тодоров Костадинов
#02112 Камен Цветанов Маринов
#00468 Камена Григорова Казакова
#04894 Каньо Тодоров Анастасов
#04607 Карамфила Запрянова Димитрова
#05958 Карина Красимирова Кондова
#01092 Каролина Кирилова Саргалиева
#05195 Катерина Благоева Граменова

ВЕСТНИК
Рег. №
#04442
#04931
#05179
#05093
#06471
#05094
#06536
#03707
#05308
#02564
#06571
#05595
#00469
#06175
#02065
#06271
#02811
#01829
#05304
#02149
#02293
#01514
#05502
#00057
#00989
#05800
#01398
#02887
#02994
#02744
#03059
#06353
#02962
#04191
#00473
#02206
#01793
#06162
#02278
#02191
#01963
#02403
#04957
#05096
#01567
#04922
#00861
#05318
#05583
#04786
#01476
#00050
#04281
#01545

С Т Р. 1 7 3

Име, презиме, фамилия
Катерина Валериева Николова
Катерина Георгиева Христова
Катерина Димчева Мутафова
Катерина Иванова Танева
Катерина Иванова Тончева
Катерина Николова Гондова
Катерина Щилянова Папанчева
Катина Севдалинова Цанкова
Катрин Али Джарадат
Катя Аврамова Симеонова-Гошева
Катя Венциславова Ванкова
Катя Илиева Жайгарова
Катя Любомирова Ангелова
Катя Мартинова Лазова
Катя Николова Ангелова
Катя Симеонова Башева
Кирил Kаменов Бойков
Кирил Ангелов Мавров
Кирил Божидаров Георгиев
Кирил Бориславов Арнаудов
Кирил Георгиев Андонов
Кирил Георгиев Куцков
Кирил Данчев Киряков
Кирил Косев Кирилов
Кирил Николов Събчев
Кирил Стефанов Димитров
Кирилка Пейчева Цветанова
Кирилка Стоянова Димовска
Климент Иванов Иванов
Климент Радев Мечкуев
Климентин Чернев Ганчев
Константин Венциславов Карамфилов
Константин Димитров Божков
Константин Енчев Димов
Константин Иванов Антонов
Константин Кирилов Антонов
Константин Константинов Антонов
Константин Лъчезаров Димитров
Константин Недков Пеев
Константин Николов Николов
Константин Петков Колев
Константин Рачев Косев
Константин Симеонов Славов
Константин Стоянов Жечев
Константин Страхилов Коцев
Константин Тихомиров Брънеков
Константин Христов Гулишев
Коста Стоянов Кратунов
Костадин Александров Кочев
Костадин Ангелов Маргаритов
Костадин Иванов Палазов
Костадин Иванов Сандев
Костадин Славчев Попов
Костадин Христов Христов

#06134 Костадина Иванова Галчева

С Т Р.

174

Рег. №
#04940
#00480
#04418
#03729
#01013
#01084
#00481
#01527
#00860
#01696
#01412
#01600
#02815
#03678
#02713
#06209
#03062
#01915
#02190
#05762
#03512
#03526
#02335
#01296

Име, презиме, фамилия
Красен Йорданов Христов
Красимир Анастасов Язов
Красимир Боянов Бузов
Красимир Ванев Кръстев
Красимир Вътев Добрев
Красимир Генов Стефанов
Красимир Георгиев Генков
Красимир Георгиев Пампоров
Красимир Георгиев Попов
Красимир Георгиев Ралчев
Красимир Господинов Джеджев
Красимир Димитров Димитров
Красимир Драгомиров Драгнев
Красимир Душков Романов
Красимир Кирилов Петров
Красимир Красимиров Георгиев
Красимир Кънчев Крайчев
Красимир Николов Георгиев
Красимир Николов Николчев
Красимир Пламенов Капитанов
Красимир Тихомиров Лаковски
Красимир Тошков Тодоров
Красимира Ангелова Серафимова
Красимира Владимирова Оташлийска
Красимира Господинова Кралева
Красимира Иванова Попова
Красимира Константинова Жекова
Красимира Лука Джартазанова
Красимира Матева КараматеваПетрова
Красимира Николова Петкова
Красимира Тодорова Петрова
Красимира Харизанова Георгиева
Красимира Христова Костова
Кремена Божидарова Николова
Кремена Георгиева Пеева
К р емен а Ро с енов а К и ри шев аЕнезлиева
Криста Христова Николова
Кристиан Георгиев Чалъмов
Кристиана Атанасова Николова
Кристин Красимиров Гайдаров
Кристина Александрова Радева
Кристина Ваньова Бужева
Кристина Емилова Крумова
Кристина Лъчезарова Петкова
Кристина Маринова Вълчева
Кристина Миленова Минева
Кристина Росенова Чурукова
Кристина Христинова Христова
Кристиян Ваклинов Топчиев
Кристиян Григоров Миленов
Кристиян Кръстев Маркулев
Крум Викторов Сергеев
Кръстин Любенов Каракашев
Кунчо Стойчев Цилков

#00484
#00485
#01833
#00944
#01073
#00486
#01577
#05691
#02070
#06521
#04677
#05024
#06488
#05669
#02787
#05215
#01173
#05591
#03636
#04402
#05887
#05469
#05999
#05272
#06581
#02143
#01710
#03367
#02377
#03613

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#01842 Кънчо Георгиев Тодоров
#02606 Лада Борисова Камиларова-Стойчева
#03103 Лазар Банчев Банчев
#00166 Лазар Енчев Лазаров
#04652 Лазар Иванов Чохаджиев
#00214 Лалка Атанасова Юмерска
#02427 Лариса Владиленовна Иванова
#02263 Лариса Николаевна Близнакова
#02800 Лена Ангелова Станиславова-Пет
кова
#01396 Лена Драгомирова ЧорбаджиеваГанчева
#05858 Ленко Григоров Григоров
#02450 Леонид Лвович Покрасс
#02430 Лиана Симеонова Саралиева
#03780 Лидия Георгиева Полухина
#00215 Лидия Минчева Кръстева-Шилева
#00792 Лидия Стоянова Лазарова
#03186 Лили Ангелова Бояджиева
#06465 Лили Георгиева Димова
#06368 Лили Тихомирова Чернева-Димитрова
#03727 Лилия Валентинова Люцканова
#01372 Лилия Лазарова Кадийска
#02262 Лилия Петрова Драганова-Негованска
#04539 Лилия Пламенова Лозева
#00216 Лиляна Богомилова Атанасова
#05167 Лиляна Боянова Граматикова
#03628 Лиляна Иванова Тонева
#02135 Лиляна Тотева Велчева
#05389 Лора Георгиева Янакиева
#05230 Лора Николаева Николова
#00873 Лорен Илиев Милев
#02588 Лорита Димитрова Панова
#02391 Лъчезар Василев Владимиров
#01643 Лъчезар Василев Лалев
#02776 Лъчезар Георгиев Сагрев
#04372 Лъчезар Николаев Николов
#04443 Лъчезар Стефанов Данаилов
#01485 Лъчезар Тодорова Митовски
#02975 Люба Александрова Добрева
#00101 Люба Атанасова Еленкова
#01998 Люба Бойкова Лукова
#01617 Люба Боянова Шекерова
#03652 Люба Руенова Кирева
#01506 Любен Божидаров Петров
#01395 Любен Стоянов Болгуров
#00991 Любимка Борисова Бурова
#00167 Любка Илиева Върбенова-Стефанова
#00500 Люблена Иванова Пунчева
#00501 Любомир Асенов Горчев
#02317 Любомир Асенов Петров
#05091 Любомир Василев Темелакиев
#01315 Любомир Веселинов Бодуров

БРОЙ 23
Рег. №
#02347
#01916
#01999
#00503
#03781
#02838
#01655
#02788
#05713
#02113
#06199
#00968
#00424
#01374
#06455
#02044
#00071
#01052
#01086
#02978
#01304
#01758
#01553
#03542
#02390
#00217
#00058
#02548
#01448
#02543
#01761
#04835
#00515
#05354
#03408
#01494
#04282
#04554
#05670
#01797
#02176
#06029
#01463
#03028
#03258
#02284
#05291
#05825
#01123
#00114
#02511

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Любомир Георгиев Георгиев
Любомир Дамянов Любенов
Любомир Димитров Вангелов
Любомир Димитров Керанов
Любомир Диянов Николов
Любомир Иванов Дончев
Любомир Иванов Стоянов
Любомир Йорданов Миленков
Любомир Николаев Парапанов
Любомир Огнянов Станиславов
Любомир Пламенов Начев
Любомир Тодоров Пеловски
Любомира Василева Ненчева
Любомира Емилова Наумова-Андреева
Л ю б ом и ра И ва нова Мом чеваПетрова
Людмила Асенова Савова-Георгиева
Людмила Атанасова Попова
Людмила Иванова Сердарова-Манова
Людмила Кирилова Сивова
Людмила Константинова КиноваМравова
Людмила Мирчева Маркова-Панчева
Людмила Недялкова Несторова
Людмила Петрова Лимонова
Людмила Петьова Пенчева
Людмила Русева Ирибаджакова
Людмила Стаматова Петкова
Людмила Тончева Кьосева-Николова
Люляна Маринова Чонева-Гайдарова
Магда Дойчева Дойчева
Магдалена А лександрова Дели
стоянова
Магдалена Бориславова ПейчеваТокова
Магдалена Иванова Славова
Магдалена Николаева Бошнакова
Магдалина Георгиева Василева
Магдалина Полинова Ръжева
Мадлен Костова Няголова
Майя Евгениева Христова
Максим Бассам Мокдад
Максим Мартинов Недков
Максим Тодоров Марков
Малина Петрова Антова
Малина Цанкова Малинова
Манол Николов Ганчев
Мануел Димитров Манолов
Мануел Мануелов Манолов
Мануел Харутюн Мануелян
Мануела Тодорова Белова
Маргарита Александрова Асенова
Маргарита Александрова Козовска
Маргарита Ангелова Цолова
Маргарита Викторова СтояноваЦакова

ВЕСТНИК
Рег. №
#05186
#04430
#03543
#06150
#01435
#03733
#00520
#05684
#02114
#00745
#01325
#03077
#01470
#02000
#03515
#01938
#02178
#01857
#01975
#00906
#00979
#03649
#03721
#04111
#01227
#05697
#01262
#02100
#05052
#01269
#01053
#05007
#03719
#01134
#05050
#06248
#02115
#04294
#04637
#01403
#03817
#03767
#05487
#02592
#04679
#01606
#05715
#03513
#03708
#05740
#00812
#03544
#06030

С Т Р. 1 7 5

Име, презиме, фамилия
Маргарита Георгиева Божинова
Маргарита Димитрова Шакина
Маргарита Запрянова Шейтанова
Маргарита Иванова Колева
Маргарита Латева Маргаритова
Маргарита Методиева Станева
Маргарита Недева Тодорова
Маргарита Николаева Гърбева
Маргарита Павлова Динева-Денева
Маргарита Савова Попова
Маргарита Статева Севова
Маргарита Стоичкова Сарафова
Маргарита Христова Христова
Мариана Атанасова Панчева
Мариана Атанасова Сърбова
Мариана Димитрова Павлова
Мариана Дионисиева Цветкова
Мариана Кръстева Добрева
Мариана Кръстева Кехайова
Мариана Христова ВампороваЛазарова
Мариана Христосова Алексиева
Мариел Васков Спасов
Мариела Иванова Иванова
Мариела Йоргова Дочева
Мариета Иванова Бояджиева
Мариета Кирилова Боянова
Мариета Стефанова ГригороваНенова
Мариета Стоянова Браделева
Марин Василев Найденов
Марин Великов Сотиров
Марин Димитров Колев
Марин Димитров Моллов
Марин Иванов Велчев
Марин Пасков Бакалов
Марина Александрова Василева
Марина Емилова Стоева
Марина Игнатова Николова
Марина Тошкова Маринова
Марина Христова Кенарова-Андреева
Маринела Борисова Чолева
Маринела Иванова Георгиева
Маринела Стойнова Стефанова
Марио Атанасов Ангелов
Марио Христов Тодоров
Мария Александрова Венкова
Мария Александрова Хаджипетрова
Мария Андонова Червенкова
Мария Антонова Георгиева
Мария Борисова Даскалова
Мария Вълканова Вълканова
Мария Вълкова Шишманова
Мария Генова Петкова-Христова
Мария Георгиева Абаджиева

С Т Р.

176

Рег. №
#00083
#02095
#05366
#02361
#04373
#06119
#01743
#05121
#03768
#01700

Име, презиме, фамилия
Мария Георгиева Пеева
Мария Гошова Джамбова-Жекова
Мария Данчева Боева
Мария Димитрова Илиева
Мария Димитрова Кетипова
Мария Димитрова Ненчева
Мария Димитрова Хараламбова
Мария Добрева Желева
Мария Евтимова Горанова
Мария Елжбиета Наймович-Икономов
Мария Емилова Рейзова
Мария Живкова Хлебарова
Мария Иванова Божанова
Мария Иванова Каразлатева
Мария Игнатова Колева
Мария Колева Василева
Мария Костадинова Стефанова
Мария Коцева Карамфилова
Мария Лальова Енчевска-Петрова
Мария Любомирова Искрова-Поп
иванова
Мария Маринова Личкова
Мария Маринова Милчева
Мария Михайлова Стоянова
Мария Найденова Василева-Дименчева
Мария Недялкова Сребрева-Александрова
Мария Нешева Нешева
Мария Николова Давчева
Мария Николова Маринова
Мария Николова Петрова
Мария Николова Попова
Мария Огнянова Велкова
Мария Павлинова Сурилова
Мария Петкова Йовчева-Христова
Мария Петкова Петкова
Мария Петрова Георгиева
Мария Петрова Попмаркова
Мария Петрова Сакелариева-Манова
Мария Радославова Бочевска
Мария Сашкова Чернева
Мария Станимирова Станева
Мария Станиславова Миленкова
Мария Станкева Ингилизова
Мария Стефанова Цекова
Мария Стоянова Филипова
Мария Христова Борисова-Златева
Мария Христова Илчева-Иванова
Мария Христова Нанева
Мария Цолова Сулеменко
Мария-Анна Теодорос Николау
Мариян Рангелов Денев
Марияна Гавраилова Бонева
Марияна Иванова Йорданова

#05087
#00126
#01446
#00894
#02396
#02265
#00256
#01035
#01190
#01112
#05507
#06265
#00219
#01825
#03284
#02179
#02336
#05518
#01498
#01124
#03829
#05967
#04606
#06538
#02440
#00529
#00052
#05006
#03325
#03326
#06286
#03591
#02990
#01554
#01186
#04704
#01242
#06468
#06167
#05156
#01251
#01751

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Рег. №
#02063
#02386
#00220
#04578
#05556
#03800
#03825
#05915
#03249
#04533
#02224
#04321
#05199
#03182
#05482
#05927
#03063
#02541
#06025
#05340
#06373
#05040
#01702
#01635
#01886
#02385
#03831
#04425
#01501
#05639
#05971
#00257
#05182
#05491
#02295
#01370
#01912
#06205
#02985
#03720
#01253
#03260
#06137
#02594
#05677
#03175
#02302
#04238
#02684
#04773
#06360
#05070
#06371
#06061

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Марияна Костова Тодорова
Марта Василева Попдимитрова
Марта Любомирова Теодосиева
Мартин Богомилов Боев
Мартин Бранимиров Емилов
Мартин Георгиев Койнов
Мартин Димитров Тенев
Мартин Здравков Евлогиев
Мартин Иванов Микуш
Мартин Йорданов Димитров
Мартин Недков Недков
Мартин Николаев Терзиев
Мартин Паскалев Паскалев
Мартин Петров Георгиев
Мартин Руменов Шекеров
Мартин Стефанов Карналов
Мартин Стефанов Обрешков
Мартин Христов Христов
Мартин Цветанов Стоянов
Мартина Василева Петрова-Йоцова
Мартина Тодорова Радева
Мартина Христова Трифонова
Маруся Великова Бобева-Влахова
Матей Антонов Савов
Мая Александрова КожухароваДимитрова
Мая Димитрова Йовчева-Гетова
Мая Емилова Костова-Узунова
Мая Емилова Моллова
Мая Иванова Боева-Бончева
Мая Иванова Чакърова-Тодорова
Мая Калинова Ефимова
Мая Маринова Атанасова
Мая Михайлова Никифорова-Несторова
Мая Павлинова Ковачева
Мая Тимиова Цанкова
Мая Христова Берова
Методи Иванов Методиев
Миглена Валентинова Иванкова
Миглена Василева Набоко
Миглена Йорданова МетодиеваКостадинова
Миглена Кръстева Петрова
Миглена Събева Каварджиева
Мила Атанасова Георгиева
Мила Георгиева Алексиева
Мила Димитрова Терзиева
Мила Евгениева Желева-Атанасова
Мила Иванова Никифорова
Мила Йорданова Попова
Мила Крумова Лазаркова
Мила Милкова Иванова
Мила Северинова Маздрашка
Милан Бориславов Рашевски
Милан Иванов Белемезов
Милва Петрова Перкович

БРОЙ 23
Рег. №
#01443
#00797
#04770
#04884
#02061
#04706
#01095
#00891
#03410
#04756
#00975
#00535
#03833
#03296
#02318
#02899
#01207
#02117
#04391
#02337
#03644
#02922
#02595
#05073
#01668
#02942
#01486
#01593
#06415
#00538
#01890
#03456
#01871
#02596
#03135
#00151
#05213
#01727
#02961
#05791
#00540
#05872
#01303
#00266
#04958
#02380
#02200
#03238
#05379
#02351
#01522

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Милен Георгиев Йоцов
Милен Димитров Русенов
Милен Динков Сариев
Милен Желязков Арнаудов
Милен Игнатов Стефанов
Милен Климентов Мечкуев
Милен Лалев Мънков
Милен Николов Узунов
Милен Пенев Тодоров
Милен Тодоров Станев
Милен Трифонов Маринов
Милен Христов Крепчев
Милена Вишинова Добрева
Милена Георгиева Фетваджиева
Милена Димитрова Нанова-Михайлова
Милена Иванова Батова
Милена Константинова Борисова
Милена Кръстева Колева
Милена Милчева Петрова
Милена Михайлова Косева
Милена Николаева Сабрутева
Милена Петкова Паунова
Милена Сивова Колева-Станимирова
Милена Стефанова ОташлийскаЧанева
Милена Стефчова Каменова
Милена Христова Коджейкова
Милена Христова Крачанова
Миленка Илиева Пенкова-Радонова
Милица Красимирова Кирева
Милка Атанасова Белотелева
Милка Петрова Каблешкова
Милка Христева Чоролеева
Милко Иванов Митков
Милко Петков Колчевски
Милчо Иванов Рачев
Мими Димитрова Манчева-Герасимова
Мина Стоянова Георгиева
Минка Костова Пойдовска
Минко Йорданов Маринов
Минко Колев Стоев
Минчо Нетов Ненчев
Минчо Тодоров Стоянов
Мира Данаилова Симова
Мира Христова Габрашкова
Мирела Красимирова Димитрова
Миролюб Леонидов Петрински
Мирослав Алексиев Бойчев
Мирослав Бойчев Церовски
Мирослав Ванев Желязков
Мирослав Георгиев Атанасов
Мирослав Димитров Иванов

ВЕСТНИК
Рег. №
#03078
#04645
#04423
#05149
#02562
#04680
#05134
#01802
#03266
#05712
#03142
#02571
#05778
#05424
#00928
#05521
#04990
#02127
#01579
#05284
#06349
#01167
#02883
#00221
#01061
#04286
#05919
#03614
#00959
#02568
#01642
#03751
#02185
#01649
#05787
#03369
#01746
#04708
#04688
#06573
#05520
#04850
#03624
#03679
#04529
#02159
#01584
#05456
#05309
#02225
#00223
#02118

С Т Р. 1 7 7

Име, презиме, фамилия
Мирослав Жеков Терзиев
Мирослав Иванов Виткинов
Мирослав Милков Гюнелиев
Мирослав Спиридонов Кръстев
Мирослав Стефанов Бошнаков
Мирославa Тихолова Комарска
Мирослава Миткова Иванова
Мирослава Николова Шамаранова
Мирослава Пенчева Бозаджиева
Миряна Йовчева Йовчева
Миряна Росенова Кръстева
М и ря на С т ои лова Йорда новаПетрова
Митко Анатолиев Митков
Митко Йорданов Янков
Митко Тодоров Шекеров
Михаела Атанасова Димитрова
Михаела Петрова Шумналиева
Михаил Антонов Михайлов
Михаил Владимиров Михайлов
Михаил Георгиев Арнаудов
Михаил Людмилов Михайлов
Михаил Николов Михайлов
Михаил Петков Праматаров
Михаил Петров Богданов
Михаил Цветанов Радулов
Михаил Юриевич Узунов
Михайло Тимофийович Балчев
Михейра Амин Хусеин-Иванова
Младен Василев Велев
Младен Димитров Китов
Младен Жеков Кърпачев
Младен Иванов Иванов
Младен Иванов Младенов
Младен Кирилов Лисичев
Младен Чавдаров Танов
Момчил Владимиров Петров
Момчил Цветанов Стоилков
Моника Георгиева Пенчева
Моника Грозданова Михайлова
Моника Любомирова Енчева
Мустафа Междун Хасан
Мюмюн Вели Сюлейман
Надежда Бойкова Соколова-Иванова
Надежда Велкова Игнатова
Надежда Георгиева Нешкова
Надежда Георгиева Футекова-Христова
Надежда Димитрова Георгиева
Надежда Миленова Лилова
Надежда Николова Делчева
Надежда Цонева Ганчева
Надка Христова Георгиева
Надя Борисова Паунова

С Т Р.

178

Рег. №
#06435
#04766
#03710
#02997
#03374
#05147
#00073
#02468
#03202
#04392
#03329
#00547
#00171

Име, презиме, фамилия
Надя Георгиева Дончева
Надя Иванова Генова
Надя Иванова Гешкова
Надя Красимирова Сигридова
Надя Николова Малцева
Надя Светославова Нинова
Надя Стаматова Стаматова
Надя Стефанова Грудева
Надя Христова Митева-Трайкова
Найдена Владимирова Тодорова
Нарцис Петрова Парашикова
Настя Николова Радева-Цонкова
Нат а л и я Д и м и т р ова К а л чеваПеткова
Наталия Димитрова Учерджиева
Наталия Йорданова Люцканова
Наталия Стоева Никова
Наташа Димитрова Петрова
Невен Димитров Митев
Невена Алексеева Трифонова
Невена Иванова Димитрова
Невина Желязкова Меракова
Невяна Любомирова Йонова
Неда Николаева Николова
Неделчо Неделчев Карабелов
Недко Стефанов Недев
Недко Стоянов Георгиев
Недялко Иванов Бончев
Нежля Неджати Амди-Ганева
Нела Здравкова Симеонова
Нела Рачева Ковачева-Табова
Нели Валентинова Филипова
Нели Иванова Бакалова
Нели Иванова Цветанова-Симеонова
Нели Паскова Ташкова
Нели Теоклиева Бояджиева
Нелка Петрова Кирякова
Неранза Радославова Николчева
Нето Минчев Ненчев
Никола Александров Цонков
Никола Анастасов Славчев
Никола Благоев Михалевски
Никола Василев Колев
Никола Георгиев Георгиев
Никола Георгиев Димов
Никола Димитров Миронски
Никола Димитров Черняев
Никола Лъчезаров Лалев
Никола Маринов Николов
Никола Петров Николов
Никола Пламенов Малинов
Никола Теодоров Здравков
Никола Христов Дюлгеров
Николай Андонов Хаджимарински

#05922
#00074
#05481
#01698
#00224
#05185
#04711
#04393
#01889
#01964
#04297
#03808
#05321
#02180
#05500
#02598
#03000
#04629
#03693
#02101
#05053
#01726
#01254
#04971
#06003
#03079
#05426
#00926
#01329
#04260
#05485
#03119
#00227
#05427
#02320
#03039
#06140
#03493
#04465
#03346

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Рег. №
#04960
#02843
#05166
#01017
#03782
#06079
#01728
#03422
#04217
#05857
#05210
#06272
#01260
#02438
#04748
#01031
#02485
#02927
#02665
#02422
#01217
#05755
#03270
#04624
#03667
#04778
#03545
#02192
#00844
#02600
#01426
#03453
#05546
#01858
#01576
#01853
#04283
#03379
#04462
#04308
#02775
#05798
#03469
#03470
#01631
#01062
#00095
#02037
#01166
#05349
#05876
#03138
#00799
#04427
#01657
#04240

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Николай Андреев Андреев
Николай Асенов Давидков
Николай Борисов Цветков
Николай Василев Вътев
Николай Васков Иванов
Николай Венциславов Славчев
Николай Веселинов Куцаров
Николай Веселинов Маринов
Николай Владимиров Арсенов
Николай Георгиев Дочев
Николай Георгиев Недков
Николай Димитров Андреев
Николай Димитров Василев
Николай Димитров Даскалов
Николай Димитров Джуров
Николай Дончев Чолашки
Николай Жеков Христов
Николай Живков Желев
Николай Живков Тодоров
Николай Иванов Колев
Николай Иванов Няголов
Николай Иванов Стойчев
Николай Иванов Христов
Николай Йорданов Лазаров
Николай Кирилов Борисов
Николай Костадинов Стръпченков
Николай Красимиров Лазаров
Николай Красимиров Николчев
Николай Любомиров Тулешков
Николай Минчев Цанев
Николай Михайлов Ангелов
Николай Михайлов Гълъбов
Николай Михайлов Лоза
Николай Михайлов Острев
Николай Николаев Баровски
Николай Николаев Дамов
Николай Николаев Истатков
Николай Николаев Рачински
Николай Орлинов Колев
Николай Петров Николаев
Николай Русев Ташев
Николай Светлозаров Гочев
Николай Славов Славов
Николай Славчев Трайков
Николай Стефанов Георгиев
Николай Стефанов Рижиков
Николай Стефанов Стоянов
Николай Стефанов Цанков
Николай Стойчев Николов
Николай Стоянов Петков
Николай Теодоров Кантарджиев
Николай Тодоров Христов
Николай Тодоров Цонковски
Николай Тодоров Чаталбашев
Николай Тонев Ситев
Николай Филипов Николов

БРОЙ 23
Рег. №
#00927
#03397
#02397
#05227
#00992
#06418
#06301
#04886
#00557
#01369
#04377
#01344
#00717
#04375
#04989
#01018
#06337
#03348
#02213
#01977
#04874
#01926
#05049
#02056
#00563
#01324
#01019
#01730
#01219
#02238
#01177
#02601
#00564
#01464
#02515
#05226
#05735
#04241
#02969
#00876
#06251
#03851
#01120
#04579
#05611
#00259
#04449
#04580
#04605
#03446
#01182
#02671
#05001

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Николай Христов Бечев
Николай Христов Иванов
Николай Христов Тодоров
Николай Христов Христов
Николай Янчев Симеонов
Николет Трифонова Дишкова
Николета Руменова Савова
Николина Димитрова Пашкулева
Н и кол и на Пе т рова Па в ловаАлексеева
Николинка Цветкова Лозанова
Нина Александрова Цековска
Нина Василева КонстантиноваВасева
Нина Георгиева Танчева
Нина Дойчинова Толева
Нина Каменова Михайлова
Нина Стефанова Желева
Нора Валериева Чаталбашева
Нора Стойчева Йорданова
Огнян Василев Георгиев
Огнян Илиев Христов
Огнян Любомиров Костадинов
Огнян Маринов Гърбев
Огнян Първанов Кръстев
Огнян Стефанов Брънчев
Огнян Тодоров Симеонов
Оксана Владимировна Балабанова
Оксана Степановна Книш-Томова
Олга Александровна Илиева
Олга Андонова Берберова
Олга Всеволодова Анева
Олга Петрова Дякова
Олга Самуиловна Самарджиева
Олег Тодоров Николов
Олег Тонев Каразапрянов
Олег Христов Анзъров
Орлин Бориславов Перфанов
Орлин Валентинов Минев
Орлин Георгиев Манолов
Орлин Карл Кандулков
Орлин Маринов Неделчев
Павел Борисов Ангелов
Павел Веселинов Янчев
Павел Диев Станчев
Павел Николаев Янев
Павел Павлов Цочев
Павел Петков Дочев
Павел Руменов Иванов
Павлета Веселинова Василева
Павлета Руменова Пеловска
Павлин Бойчев Павлов
Павлин Георгиев Павлов
Павлин Илиев Иванов
Павлина Александрова Сакелариева

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 9

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#03711 Павлина Иванова ЛикомановаАнгелова
#03181 Павлина Найденова Минкова
#02136 Павлина Ненчева Драгомирова
#01460 Павлина Христова Стоянова
#06402 Панайот Красимиров Савов
#06154 Пано Койчев Козаров
#06361 Паола Християнова Станева
#01477 Параскева Димитрова Миленкова
#00569 Парашкева Лу канова Бож коваДимова
#01020 Паскал Марков Паскалев
#02517 Пенка Атанасова Тимнева
#00260 Пенка Борисова Папова
#01087 Пенка Василева Николова-Райкова
#02563 Пенка Василева Присадашка-Димова
#02001 Пенка Георгиева Райчева
#01077 Пенка Иванова Георгиева
#02230 Пенка Лукова Станчева
#05903 Пенко Димчев Пенчев
#01874 Пенко Иванов Терзиев
#04838 Пенко Петров Симеонов
#03558 Пенчо Евгениев Пенчев
#00572 Пеньо Досев Столаров
#01641 Пеньо Илиев Пенев
#01739 Пепа Ненкова Каджебова
#03090 Перуника Кирилова Мирчева-Филипова
#03222 Петкана Георгиева Бакалова
#03471 Петко Георгиев Петков
#01108 Петко Димитров Гарванов
#00229 Петко Иванов Костадинов
#02488 Петко Иванов Прокопиев
#00765 Петко Илиев Петков
#02749 Петко Маринов Маринов
#01193 Петко Марчев Любенов
#01022 Петко Начев Симеонов
#05475 Петко Николаев Богданов
#06174 Петко Руменов Петков
#03042 Петко Русков Русев
#03595 Петко Станиславов Стаменов
#00575 Петко Стоянов Гунев
#01453 Петрана Михайлова Николова
#01834 Петранка Енчева Владимирова
#00993 Петър Ангелов Буров
#03014 Петър Ангелов Петров
#03596 Петър Василев Маринов
#02818 Петър Вълчев Гочев
#05942 Петър Георгиев Георгиев
#03801 Петър Георгиев Койнов
#03271 Петър Георгиев Попдимитров
#04395 Петър Георгиев Чордов
#04683 Петър Димитров Димитров
#00884 Петър Димитров Сергев

С Т Р.

180

Рег. №
#04642
#01755
#04407
#04448
#00576
#01948
#04969
#02444
#01074
#05828
#02470
#05664
#03835
#01024
#05696
#00267
#03514
#03347
#03852
#00577
#06400
#02181
#03133
#04697
#04655
#00145

Име, презиме, фамилия
Петър Димитров Стефанов
Петър Димитров Червеняшки
Петър Евгениев Николов
Петър Иванов Бубев
Петър Иванов Бурджиев
Петър Иванов Въжаров
Петър Иванов Даскалов
Петър Иванов Диков
Петър Иванов Мурджев
Петър Иванов Траянов
Петър Иванов Шаламанов
Петър Йорданов Костов
Петър Йорданов Мигаров
Петър Киряков Киряков
Петър Кристианов Белев
Петър Любенов Чернинков
Петър Мирославов Йорданов
Петър Николаев Николов
Петър Николов Матев
Петър Николов Стрясков
Петър Пенчев Пенчев
Петър Радков Каменов
Петър Стоянов Василиев
Петър Тотков Статев
Петър Янков Говедаров
Петя Александрова Назърова-Черешева
Петя Василева Спасова
Петя Веселинова Григорова
Петя Георгиева Петкова
Петя Димитрова Велева
Петя Димитрова Петрова
Петя Димитрова Сотирова
Петя Динкова Танъмова
Петя Йотова Александрова
Петя Кирилова Гъркова
Петя Маринова Маринова
Петя Милева Христова
Петя Милкова Миланова
Петя Митева Георгиева
Петя Николова Великова
Петя Панайотова Майданова
Петя Петрова Златарска
Петя Руменова Демирева
Петя Руменова Димитрова
Петя Светлозарова Вацова
Петя Стойчева Тунчева
Петя Христова Колева
Пею Троянов Марков
Пламен Александров Павлов
Пламен Ангелов Аврониев
Пламен Асенов Божилов
Пламен Богданов Богданов
Пламен Венцеславов Генчев
Пламен Весков Бюйлеков

#04305
#05130
#05509
#01425
#01965
#01155
#02966
#04316
#06267
#00580
#05604
#03156
#01846
#04450
#06007
#02241
#03794
#05225
#05430
#06250
#04888
#01473
#00970
#00930
#02567
#04467
#00994
#05262

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Рег. №
#03669
#02519
#01229
#00581
#03174
#01732
#03080
#02750
#02119
#01913
#02301
#00899
#03640
#03252
#01854
#03056
#04113
#05128
#02240
#01243
#01636
#03605
#05889
#02698
#04837
#02929
#01230
#04516
#06438
#06212
#04769
#05465
#04263
#04670
#06566
#05376
#06507
#04977
#04923
#05407
#03413
#03712
#05054
#06578
#00585
#00245
#06223
#02941
#05789
#06469
#02038
#04304
#01839
#00586

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Пламен Вихров Димитров
Пламен Владимиров Герасимов
Пламен Ганчев Петров
Пламен Генов Генов
Пламен Георгиев Петров
Пламен Димитров Пашев
Пламен Емилов Йонков
Пламен Енчев Агов
Пламен Захариев Иванов
Пламен Иванов Ангелов
Пламен Иванов Петров
Пламен Иванов Цанев
Пламен Илиев Василев
Пламен Кънчев Иванов
Пламен Маринов Вълков
Пламен Мирчев Грозданов
Пламен Михайлов Рилски
Пламен Николаев Никитасов
Пламен Николайчов Ценов
Пламен Пенчев Кубадински
Пламен Петров Иванов
Пламен Петров Петров
Пламен Пламенов Мирянов
Пламен Свиленов Геков
Пламен Стоянов Делижов
Пламен Тодоров Братков
Пламен Тодоров Петров
Пламена Валентинова Димова
Пламена Илиянова Коева-Орешкова
Пламена Искренова Йотова
Пламена Росенова Гогошева
Полена Ивова Жекова
Полина Веселинова Сухорукова
Полина Димитрова Петрова
Полина Живкова Славова
Полина Марианова Петрова
Полина Станиславова Тодорова
Полина Филкова Неделчева
Полина Христова Кокошарова
Поля Димитрова Димитрова
Поля Димитрова Кралева-Цветкова
Правдомира Иванова Алексиева
Пресиян Пламенов Минчев
Преслава Данаилова Гушева
Рада Ненкова Михайлова
Радан Ганев Донев
Радина Асенова Писарска
Радина Вълова Гешева
Радина Даниелова Величкова
Радина Кирилова Събчева-Иванова
Радина Стефанова Деевска
Радинка Илиева Стойкова
Радка Ганчева Тимнева
Радка Евтимова Евтимова

БРОЙ 23
Рег. №
#01373
#01434
#01782
#03118
#03650
#05551
#01144
#02786
#01245
#02489
#03140
#02846
#02675
#05191
#03081
#02715
#05341
#02995
#05570
#02057
#02209
#04218
#04357
#02146
#01585
#02416
#05184
#01930
#00766
#02826
#05510
#01413
#02466
#00589
#02322
#02960
#04949
#05875
#05630
#02085
#02611
#04510
#05364
#00590
#06043
#01125
#03376
#03183
#03716
#05351
#05835
#05393
#05815
#01847

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Радка Маринова Минчева
Радко Веселинов Тодоров
Радомир Танков Серафимов
Радомира Методиева Дамянова
Радосвет Веселинов Куцаров
Радосвета Антонова Атанасова
Радосвета Георгиева Хаджиева
Радосвета Зафирова Попова
Радосвета Иванова Кирчева
Радосвета Йорданова Едрева
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева
Радослав Асенов
Радослав Боянов Боянов
Радослав Видов Георгиев
Радослав Дончев Грънчаров
Радослав Емилов Димитров
Радослав Иванов Райчев
Радослав Иванов Рашев
Радослав Петров Петров
Радослав Тодоров Рашев
Радослав Франц Радулски
Радослав Чавдаров Борисов
Радослава Илиева Параскова
Радост Андреева Минкова
Радост Павлова Тодорова
Радост Стаменова Райновска
Радостина Ганчева Василева
Радостина Грозданова Къркалиева
Радостина Нейчева Лостова-Жечева
Радостина Стефанова Теркова
Радул Димитров Шишков
Райна Михайлова Куманова
Райна Недялкова Бекирова
Райна Стаменова Йончева
Райна Стоянова Димитрова
Райна Христианова Трайкова
Райчо Атанасов Дърмонев
Райчо Валентинов Димитров
Ралица Александрова Карловска
Ралица Бориславова Цветкова
Ралица Василева Христова
Ралица Георгиева Милева
Ралица Йорданова Герганова
Ралица Петрова Баракова-Попова
Ралица Руменова Стефанова
Ралица Светозарова Панайотова
Ралица Стоянова Зортева
Ралица Такева Такева
Ралица Тодорова Демирова
Ралица Христова Иванова
Ралица Юлианова Ревалска
Ралица Янчева Райкова-Начева
Рамин Разик Ройен
Рая Димитрова Кръстанова

ВЕСТНИК
Рег. №
#05267
#05917
#05142
#01708
#05711
#03285
#01272
#03861
#00877
#00232
#00233
#00596
#05392
#02612
#02660
#05644
#00898
#01204
#06522
#02490
#02462
#02417
#01967
#02349
#04325
#02950
#00726
#00768
#05843
#02160
#00598
#04707
#03298
#00744
#02321
#01183
#03253
#00715
#02120
#00897
#02266
#06452
#06369
#05416
#02907
#02193
#00864
#01132
#02182
#01469
#00604
#03377
#03021
#02097

С Т Р. 1 8 1

Име, презиме, фамилия
Рая Николаева Боюкова
Рая Пенчева Стоименова
Рая Тодорова Даскалова
Регина Рафаел Томалевска
Ремзие Рейхатова Рюстемова
Рени Маринова Григорова
Рилка Емилова Филипова
Ричард Михал Хочевски
Роберт Георгиев Алтънов
Родион Николаев Петров
Розалин Илиев Гьопсов
Розина Павлова Червенкова
Роман Марианов Пещерски
Росен Василев Симеонов
Росен Димитров Манчев
Росен Иванов Захариев
Росен Мерджанов Петров
Росен Стоянов Филипов
Росина Ясенова Шатърова
Росица Александрова Петрова
Росица Богданова Русанова
Росица Вълкова Андреева
Росица Вълкова Узунова
Росица Генова Манолова
Росица Георгиева Георгиева
Росица Георгиева Загорчева
Росица Георгиева Пеева-Попова
Росица Господинова ЗлатановаМилкова
Росица Даниелова Христова
Росица Димитрова Владимирова
Росица Димитрова Михайлова
Росица Живкова Петрова
Росица Иванова Йорданова
Росица Йорданова Йовчева
Росица Йорданова Никифорова
Росица Кътева Динева
Росица Милкова Бурова
Росица Николаева Буцева
Росица Стойнова Ненова-Тодорова
Росица Тодорова Василиева
Росица Тодорова Тонева
Росица Юри Николова
Росица Юриева Йорданова
Ростислав Станиславов Станчев
Румен Атанасов Русев
Румен Бориславов Първанов
Румен Веселинов Данговски
Румен Веселинов Шекеров
Румен Георгиев Александров
Румен Груев Григоров
Румен Димитров Михайлов
Румен Иванов Троев
Румен Йорданов Маринов
Румен Либеров Несторов

С Т Р.

182

Рег. №
#02353
#02030
#02701
#01305
#04488
#04962
#01040
#02784
#01561
#00941

Име, презиме, фамилия
Румен Любенов Първанов
Румен Михайлов Галов
Румен Неделчев Паскалев
Румен Петков Йотов
Румен Руменов Йотов
Румен Севдалинов Бендеров
Румен Славчев Цветков
Румен Стоилов Донев
Румен Трендафилов Дафов
Румяна Ангелова Запрянова-Тодорова
Румяна Атанасова Русева
Румяна Василева Бръшкова
Румяна Василева Маринова
Румяна Генова Статева
Румяна Георгиева Виячева
Румяна Димитрова Кутрева
Румяна Димитрова Тихолова
Румяна Желева Цонева
Румяна Иванова Брайнова-Бузева
Румяна Иванова Пройкова
Румяна Костадинова Секулова
Румяна Николова Борисова
Румяна Стоилова Пенева-Иванова
Руси Кирилов Делев
Руси Стефанов Желязков
Руси Христов Колев
Руслан Иванов Стоянов
Руслан Илиев Гинчев
Руслан Малинов Селенов
Сабина Иванова Иванова-Цвикева
Савина Антонова Гугова
Савина Сименова Грънчарова
Самуил Красимиров Иванов
Саня Севдалинова Моллова
Саранди Валентинов Сарандиев
Саша Иванова Бресковска
Сашка Иванова Куленска
Светла Иванова Трендафилова
Светла Иванова Тумангелова
Светла Калинова Тихолова
Светла Парашкевова Бояджиева
Светла Якимова Милева
Светлана Анатолиевна Руда
Светлана Ангелова Вълева
Светлана Владимирова Александрова
Светлана Гочева Станчева
Светлана Добрева Столинчева
Светлана Драгнева Недева
Светлана Иванова Черкезова
Светлана Кръстева Среброва
Светлана Кръстева Стойчева
Светлана Николаева Виденова
Светлана Трайкова Русева

#02282
#03472
#02027
#02080
#01176
#00609
#02103
#04326
#00900
#02211
#05154
#00614
#02267
#01364
#05972
#05192
#00866
#01458
#06553
#01795
#03796
#03306
#05599
#06050
#05303
#03494
#01581
#03144
#01684
#00618
#01909
#02387
#04671
#00131
#00621
#02700
#00152
#02964
#01454
#06525
#03085
#02435
#00622

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Рег. №
#00623
#04437
#01492
#00625
#05270
#04764
#04433
#03487
#02345
#00727
#02873
#00728
#02340
#02229
#01572
#05511
#03532
#05367
#00177
#06288
#02360
#03482
#05015
#03527
#02121
#02673
#05882
#06282
#02705
#01525
#01715
#04451
#04247
#01569
#04898
#02934
#00971
#05170
#04431
#05313
#06107
#05812
#01109
#01733
#02652
#02653
#02828
#00769
#06052
#06192
#04930
#04745
#05662

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Светлана Христова Венкова
Светлин Ванюхов Пеев
Светлин Илиев Илев
Светлин Никифоров Димитров
Светлин Севдалинов Моллов
Светлин Симеонов Симеонов
Светлин Тодоров Божанов
Светлина Валериева Кастелова
Светлозар Веселинов Стефанов
Светлозар Горчев Рафаилов
Светлозар Йорданов Тенов
Светлозар Стоянов Тузсузов
Светозар Василев Буцев
Светозар Кръстев Рашков
Светозар Петков Петков
Светозар Филипов Филипов
Светослав Александров Александров
Светослав Александров Гаджанов
Светослав Борисов Герганов
Светослав Генчев Генчев
Светослав Георгиев Влайков
Светослав Красимиров Спасов
Светослав Люлинов Луканов
Светослав Николаев Арсов
Светослав Петров Ризов
Светослав Петров Станиславов
Светослав Росенов Хаджиев
Светослав Росенов Ханджийски
Светослав Тодоров Бачев
Светослава Василева Коларова
Светослава Димитрова Андрейчин
Светослава Дичева Щилиянова
Свилен Бонев Бонев
Свилен Михайлов Добрев
Свилен Петров Димитров
Свилена Николова Бонева
Свободна Петрова Вранчева
Севастин Петров Олеков
Севинч Зия Али
Севинч Юксел Расим
Семра Рамадан Сюлейман
Серафим Юриев Цеков
Сергей Богданов Денчев
Сергей Бончев Бонев
Сергей Маринов Маринов
Сергей Михайлович Киорогло
Сергей Петров Осенски
Сийка Панайотова Халтъкова
Сийка Стефанова Митова
Силва Събчева Събкова
Силвана Николова Маринова
Силвия Богомилова Папазова
Силвия Димитрова Трампова-Глухарова
#01840 Силвия Емилова Ангелова

БРОЙ 23
Рег. №
#03754
#04464
#02346
#02753
#00776
#06019
#03645
#01078
#04712
#06563
#00639
#00878
#04840
#04292
#05686
#05343
#04225
#01406
#03810
#01983
#01894
#04899
#04505
#04444
#02473
#04891
#01968
#00644
#02269
#01819
#01102
#01669
#04424
#01556
#06277
#06238
#02036
#00078
#00649
#00650
#04914
#04248
#03225
#05547
#01057
#00740
#04506
#04919
#05759
#06387

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Силвия Живкова Желева
Силвия Иванова Миткова
Силвия Кирилова Попова
Силвия Кирилова Робертович
Силвия Николаева Алексиева
Силвия Пеева Нешкова
Силвия Танкова Илиева
Симеон Борисов Тодоров
Симеон Драгомиров Драганов
Симеон Красимиров Тачев
Симеон Маринов Цонков
Симеон Петров Рангелов
Симеон Стефанов Симеонов
Симона Александрова Иванова
Симона Иванова Данкова
Симона Кирилова Кадийска
Симона Кирилова Михайлова
Симона Кирилова Стоянова
Симона Сашова Гергова
Сияна Деянова Янчева
Скъпидар Димитров Алексиев
Слав Валентинов Динев
Слава Емилова Димитрова
Слава Николаева Лалова
Славена Ангелова Янкова-Борисова
Славена Стойчева Ламбрева
Славин Димитров Байлов
Славко Атанасов Палуков
Славчо Василев Шахпазов
Славчо Димитров Мерджанов
Славян Славчев Бурулянов
Смела Тодорова Куюмджиева
Снежа Ангелова Хубенова
Снежа Стойчева Георгиева
Снежана Димоска Митевска
Снежанка Василева Петкова
Снежанка Иванова Мирчева-Добрева
Снежанка Кунева Христова
Снежанка Николаева СтаноеваИлиева
Снежинка Петкова Брънчева-Василева
Соня Александрова Костова
Соня Атанасова Андонова
Соня Атанасова Дросева
Соня Любомирова Нешева
Соня Ненкова Илиева
Сотир Георгиев Камбуров
Сотир Димитров Сотиров
Сотир Стоянов Кацилов
Софи я А нгелова Код жамановаЧордова
София Камал Фрехат

#04820 София Любославова Петрова

ВЕСТНИК
Рег. №
#04738
#01817
#03770
#02925
#04997
#05866
#03623
#03126
#02123
#01200
#04643
#02716
#03310
#05902
#04905
#04736
#01701
#02124
#06319
#01543
#05941
#02326
#03239
#05390
#05767
#04686
#02454
#01546
#05736
#00719
#02620
#01769
#04445
#00105
#01363
#02147
#04742
#05690
#02286
#03646
#03015
#05653
#00657
#00658
#04646
#00659
#05832
#04762
#02131
#03609
#03414

С Т Р. 1 8 3

Име, презиме, фамилия
София Панайотова Лостова
Спас Атанасов Минков
Спас Красимиров смиленов
Спас Малинов Ангелов
Спас Росенов Кавлаков
Станил Атанасов Димитров
Станимир Господинов Господинов
Станимир Димитров Димитров
Станимир Михайлов Михайлов
Станимир Петров Стамов
Станимир Тончев Семов
Станимир Христов Савов
Станимир Чавдаров Бурназов
Станимира Миркова Лудвиг-Сотирова
Станислав Ангелов Пачаманов
Станислав Георгиев Адамов
Станислав Димитров Икономов
Станислав Иванов Визирев
Станислав Иванов Жеков
Станислав Николов Николов
Станислав Пламенов Станиславов
Станислав Руменов Константинов
Станислав Стоянов Миладинов
Станислава Живкова Стоянова
Станислава Йорданова Байгънова
Станислава Крумова Крумова
Станислава Росенова Пацирева
Станислава Тодорова Янева
Станка Галинова Христова
Станка Ламбова Скерлева
Станка Стоянова Бозаджиева-Дойчинова
Станко Георгиев Караянeв
Станко Желязков Мусов
Станчо Цеков Веков
Стела Борисова Ташева
Стела Величкова Банкова
Стела Георгиева Скрижовска-Колева
Стела Дечкова Дякова-Белчева
Стела Иванова Дулева
Стела Илиева Митинкова
Стела Красимирова Трънчева
Стела Свиленова Георгиева
Стела Трифонова Свиленска
Стеляна Тонева Желева
Стефан Валтеров Аспарухов
Стефан Василев Беязов
Стефан Владимиров Германов
Стефан Георгиев Гюрджеклиев
Стефан Златанов Терзиев
Стефан Ивайлов Нешев
Стефан Иванов Вълканов

#04114 Стефан Иванов Вълков

С Т Р.

184

Рег. №
#06492
#02814
#06462
#02491
#04725
#03870
#05770
#05146
#04619
#04584
#06047
#02364
#03771
#02024
#05532
#06357
#06188
#04986
#01457
#02839
#06026
#04722
#02234
#02772
#04521
#06539
#01821

Име, презиме, фамилия
Стефан Иванов Иванов
Стефан Илиев Михайлов
Стефан Илиянов Илиев
Стефан Йорданов Петков
Стефан Маринов Коев
Стефан Маринов Цонев
Стефан Мирославов Мирчев
Стефан Михайлов Стоянов
Стефан Неделчев Стефанов
Стефан Ненчев Геренски
Стефан Николаев Георгиев
Стефан Павлов Стефанов
Стефан Петров Апостолов
Стефан Петров Гевренов
Стефан Петров Савчев
Стефан Росенов Минков
Стефан Руменов Шекеров
Стефан Сашев Стоянов
Стефан Спасов Стефанов
Стефан Стефанов Добрев
Стефан Стефанов Михайлов
Стефан Тодоров Тангълов
Стефан Христов Минчев
Стефан Христов Попов
Стефан Христов Танев
Стефано Чинцол Чинцол
Стефка Ангелова Керелова-Василева
Стефка Борисова Иванова
Стефка Валериева Коева
Стефка Димитрова Терзиева
Стефка Иванова Динева
Стефка Недялкова Зъмбарова-Георгиева
Стефка Стоянова Стоянова
Стефка Христова Карастоянова
Стефка Цонева Донева
Стилиян Димитров Николов
Стилиян Пламенов Стоев
Стилиян Христов Христов
Стилян Димитров Бекриев
Стиляна Стефчова Каменова
Стоимен Петров Демерджиев
Стойко Костов Илчев
Стойчо Велинов Манов
Стойчо Желязков Добрев
Стойчо Николов Попов
Стойчо Стойчев Мотев
Стойчо Цветилов Цветилов
Стоян Kирилов Тодоров
Стоян Атанасов Георгиев
Стоян Георгиев Тодоров
Стоян Димитров Влайков
Стоян Златков Андонов
Стоян Иванов Бахатуров

#00665
#04768
#05795
#03509
#04777
#02699
#01208
#00246
#02129
#06055
#01455
#05201
#03304
#05266
#01027
#01056
#04651
#00730
#02522
#02691
#04666
#00770
#03385
#01248
#03672
#05161

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Рег. №
#00741
#02628
#05150
#06097
#00235
#00143
#04658
#06279
#04585
#02183
#00669
#02840
#03254
#06037
#00802
#05458
#01148
#04507
#01159
#00675
#00179
#01848
#02982
#00977
#05031
#06135
#00180
#03331
#03307
#03087
#03016
#03098
#02694
#00181
#02356
#00236
#01292
#02161
#02369
#02087
#04613
#00080
#00182
#01970
#06009
#02755
#04384
#06434
#02005
#03047
#05934
#04586
#02456

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Стоян Костов Жечев
Стоян Маринов Цветков
Стоян Стефанов Мирлев
Стоян Стойков Стоянов
Стоян Тодоров Василиев
Стоянка Вълчева Куюмджиева
Стоянка Костова Колева
Сузане Стоянова Ислямова
Събин Господинов Костов
Събин Николов Попов
Сърнела Николова Докова
Таня Благова Соколова
Таня Василева Георгиева
Таня Веселинова Вълканова
Таня Добрева Йорданова-Русинова
Таня Емилова Реванска
Таня Иванова Катранджиева-Латунова
Таня Людмилова Митакева
Таня Мирославова Спасова
Таня Петкова Влаева
Таня Петкова Монева
Таня Стефанова Дикова
Татяна Александрова Василева
Татяна Антонова Маринова
Татяна Атанасова Бакалова
Татяна Валериевна Юдина
Татяна Георгиева Попова
Татяна Димчева Тихолова
Татяна Иванова Бърдарова
Татяна Иванова Маринова
Татяна Милчева Драганинска
Татяна Николаева Радева
Татяна Огнянова Стоева
Татяна Петкова Маркишка
Татяна Стоянова Костадинова-Самуилова
Татяна Стоянова Михайлова
Татяна Стоянова Узунова
Татяна Христова Генчева
Теменужка Викторова Герова
Теодор Анатолиев Тодоров
Теодор Валентинов Тодоринов
Теодор Велев Пеев
Теодор Димитров Димитров
Теодор Кирилов Делев
Теодор Петров Василев
Теодор Петров Коларски
Теодор Пламенов Маринов
Теодор Росенов Мирчев
Теодор Стоянов Бойчев
Теодор Стоянов Кьопчев
Теодор Ценков Антонов
Теодора Ангелова Павлова
Теодора Атанасова Власева

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#06297 Теодора Гиндова Костова
#02756 Теодора Кру мова Д жермановаКирова
#03647 Теодора Кръстева Кръстева
#06010 Теодора Панайотова Алексиева
#01971 Теодора Панайотова Казакова
#04734 Теодора Петрова Пейкова
#04947 Теодора Сашова Велкова
#05847 Теофана Георгиева Харалампиева
#02692 Теофана Димитрова Михова
#03365 Теофана Николаева Абаджиева
#00678 Теофана Николова Атанасова
#05673 Тереза Ангелова Петрова
#05080 Тереза Деянова Златешка
#05110 Тереза Руменова Колева
#05046 Тина Николаева Николова
#03673 Тинка Панчева Стоилова
#02523 Тихомир Атанасов Атанасов
#02524 Тихомир Иванов Казаков
#00237 Тихомир Иванов Стоянов
#05293 Тихомир Ивов Петров
#03717 Тихомир Тодоров Ташков
#04974 Тихомира Жорж Костова
#04381 Тодор Антонов Тодоров
#03332 Тодор Владимиров Темников
#06084 Тодор Георгиев Узунов
#03461 Тодор Делчев Запрянов
#01985 Тодор Димитров Грозев
#03302 Тодор Димитров Енчев
#04469 Тодор Димитров Кръстев
#02079 Тодор Димов Даскалов
#00940 Тодор Иванов Тодоров
#00238 Тодор Илиев Абаджиев
#01392 Тодор Константинов Карагьозов
#03274 Тодор Николов Николов
#02270 Тодор Петров Рашков
#01754 Тодор Петров Тодоров
#05512 Тодор Петров Цигов
#02205 Тодор Руменов Дафов
#01330 Тодор Стефанов Байрактаров
#00183 Тодор Стефанов Радулов
#01482 Тодор Стоянов Василиев
#00771 Тодор Христов Терзиев
#04954 Тодор Христов Христов
#00966 Тодорка Вълева Вълева
#00184 Толя Ярославова Костова-Начева
#04490 Тома Михайлов Михайлов
#03651 Тома Николаев Димитров
#01877 Тоня Василева Тихолова-Пенева
#06557 Тоска Светославова Калинова
#01043 Тотка Илиева Костадинова
#04523 Траян Миленов Минчев
#06041 Трифон Милчев Пеев
#05314 Тунджай Ремзи Тахир
#03178 Фани Стойкова Илчева

ВЕСТНИК
Рег. №
#02138
#02654
#05090
#04526
#06567
#05396
#04926
#06158
#03415
#05467
#01130
#04939
#04347
#00915
#04816
#00686
#01788
#02394
#01462
#05420
#02928
#06191
#03699
#03104
#06210
#04468
#04935
#03811
#01414
#05359
#02622
#03554
#04587
#06362
#00153
#03169
#01973
#05010
#06453
#03648
#01801
#05197
#03600
#01390
#01978
#01520
#04730
#03275
#02760
#01744
#01738
#03040
#03276
#03617

С Т Р. 1 8 5

Име, презиме, фамилия
Фанка Иванова Дочева
Фарид Пактиавал
Фатме Рами Халибрям
Фетихе Айдън Осман-Халил
Филиз Кадир Адемова
Филиз Хасанова Османова
Филип Митев Филипов
Филип Муса Ел-Хадад
Филип Николаев Чипев
Филип Николов Бакалски
Филипа Димова Гугучкова
Харалампи Василев Миринчев
Харалан Костов Йовчев
Хари Николаев Караламбев
Христина Анастасова Николова
Христина Ангелова Гецковска
Христина Георгиева Стоянова
Х рис т и н а Д и м и т р ова ЧоковаПетрова
Христина Йорданова Христозова
Христина Манова Несторова
Христина Петрова Караилиева
Христина Светлинова Каменова
Христина Стефанова Стефанова
Християн Стефанов Боров
Християн Тошков Петров
Христо Атанасов Ангелов
Христо Атанасов Бечев
Христо Бурянов Станкушев
Христо Венков Венков
Христо Венциславов Чернаев
Христо Владимиров Стойчев
Христо Ганев Хаджиганчев
Христо Георгиев Гологанов
Христо Георгиев Стоилов
Христо Герасимов Драганов
Христо Димитров Гинев
Христо Димитров Гиргинов
Христо Димитров Димитров
Христо Димитров Димитров
Христо Димитров Топчиев
Христо Димитров Хаджихристев
Христо Добрев Кърджилов
Христо Иванов Иванов
Христо Иванов Лазаров
Христо Иванов Чапаров
Христо Иванов Чепилев
Христо Любомиров Аврамов
Христо Любомиров Шинков
Христо Маринов Христов
Христо Михайлов Узунов
Христо Михалев Караянков
Христо Наков Гюров
Христо Николов Колев
Христо Пенчев Пенчев

С Т Р.

186

Рег. №
#01299
#06293
#04434
#04830
#03854
#04289
#03750
#04597
#01192
#05338
#02527
#01103
#01275
#01814
#00061
#05569
#00186
#04719
#02372
#05143
#01030
#05575
#02041
#03726
#02452
#01713
#03830
#02761
#04827
#05816
#01863
#01640
#02060

Име, презиме, фамилия
Христо Петков Бараков
Христо Петров Димитров
Христо Петров Душев
Христо Радоев Минковски
Христо Сашев Спасов
Христо Симеонов Борисов
Христо Тодоров Пелтеков
Христо Христов Генчев
Христо Юлиянов Христов
Христомир Иванов Колев
Христофор Иванов Христов
Хубена Иванова Салджиева
Цанко Великов Манов
Цанко Пейчев Русинов
Цанко Петров Ташев
Цанко Стойчев Цанов
Цанко Томов Цанков
Цвета Ангелова Жекова
Цвета Кирчева Шопова-Боева
Цвета Недялкова Недялкова
Цвета Петрова Търпоманова
Цветан Благоев Гълъбов
Цветан Григоров Симеонов
Цветан Димитров Цинзев
Цветан Димов Василев
Цветан Емилов Басарев
Цветан Ивов Петров
Цветан Стефанов Цветков
Цветан Тошев Цеков
Цветан Христов Сираков
Цветана Димитрова Ковачева
Цветанка Йорданова Василева
Цветанка Кирилова НедялковаДимова
Цветанка Лазарова Разсолкова
Цветанка Мирчова Черкезова
Цвете Кънчева Табакова-Кирилова
Цветелена Пламенова Младенова
Цветелин Никифоров Цоневски
Цветелин Цветанов Радев
Цветелина Антониева Русева
Цветелина Емилова Николова
Цветелина Петрова Тодорова
Цветелина Росенова Гогошева
Цвети Младенов Младенов
Цвети Първанов Русинов
Цветинка Пламенова Димитрова
Цветомир Владимиров Павлов
Цветомир Димитров Панайотов
Цветомир Евлогиев Крумов
Цветомир Славчев Ценков
Цвятко Иванов Димитров
Ценко Николаев Жиков
Цонко Панайотов Солаков
Чавдар Борисов Тенев
Чавдар Любомиров Ченков

#00695
#01587
#05537
#05223
#04452
#04966
#06090
#01750
#01348
#04561
#01776
#00880
#04379
#04788
#04376
#03548
#03677
#01609
#04951
#00240
#01451
#04654

ДЪРЖАВЕН

#06247 Чавдар Людмилов Ангелов

ВЕСТНИК
Рег. №
#00698
#05745
#03139
#03730
#04190
#04436
#05976
#01974
#06502
#02707
#01745
#05002
#05169
#00731
#00918
#04196
#02494
#01598
#01231
#05768
#05221
#02569
#02408
#03088
#05311
#00701
#01418
#02923
#03049
#01271
#04558
#02495
#01149
#02762
#02436
#03454
#03773
#01637
#00702
#02624
#05928
#02955
#02952
#05845
#06176
#05985
#01601
#06042
#01100
#03572
#05769
#06305
#05278
#02625
#05434

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Чавдар Михайлов Велев
Чавдар Николаев Порязов
Чавдар Христов Георгиев
Чавдар Христов Черников
Чавдара Руменова Николова
Чана Стефанова Лозева
Чечилия Дзека
Чинка Тодорова Шишкова
Шабан Себахтин Шабан
Шафик Махмуд Алсбей
Шинка Момчилова Недялкова
Щеряна Христофорова Дарданова
Юлиан Паскалев Андонов
Юлиана Венелинова Иванова
Юлиана Иванова Станева
Юлий Василев Василев
Юлий Кирилов Фърков
Юлия Герхард Райчева
Юлия Иванова Димитрова
Юлия Кирилова Петрова
Юлия Красимирова Георгиева
Юлия Методиева Илиева
Юлия Недева Железова
Юлия Руменова Величкова
Юлия Христова Велчовска
Юлиян Василев Сиромахов
Юлиян Георгиев Гаджев
Юлиян Георгиев Пиперов
Юлиян Димитров Македонски
Юлияна Асенова Юлианова-Стойчева
Юмюгюл Шефкъ Шефкед
Юри Ангелов Ангелов
Юри Георгиев Киряков
Юри Димитров Славчев
Юри Илиев Николов
Юри Найденов Йорданов
Юри Чавдаров Танов
Юрий Георгиев Любомирски
Юрий Иванов Дамянов
Юрий Стойчев Стойчев
Явор Бойков Ляпев
Явор Велчев Янулов
Явор Донков Стоев
Явор Егмонтов Якимов
Явор Красимиров Генов
Явор Красимиров Панев
Явор Михайлов Вулов
Явор Сребринов Моллов
Явор Христов Дичев
Явор Янков Стоянов
Яна Андреева Андреева
Яна Бориславова Борисова
Яна Бориславова Борисова
Яна Енчева Павлова
Яна Илиянова Радева

#05785 Яна Илиянова Янкова

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Рег. №
Име, презиме, фамилия
#04508 Яна Светлозарова Рафаилова
#03089 Яни Вълканов Вълканов
#02529 Яни Иванов Гюлев
#02688 Яни Чавдаров Иванов
#03863 Янита Димитрова Тарабанова
#04867 Яница Йорданова Шушнева
#01075 Янка Иванова Янева
#00707 Янка Теофилова Сачкова
#00706 Янко Димитров Янков
#02841 Янко Иванов Йончев
#00909 Янко Кирчев Петров
#01382 Янко Маринов Петров
#03774 Янко Цветков Александров
#01311 Янчо Груйчев Апостолов
#02882 Янчо Иванов Ангелов
#00708 Ярослав Тодоров Рангелов
#03333 Ясен Евгениев Павлов
#03236 Ясен Иванов Кьосев
#05955 Ясен Красимиров Недялков
#01721 Ясен Николов Шатъров
#05634 Ясен Петров Янков
#01737 Ясен Сергеев Катрев
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕК
ТИ, ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА
ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег. №
Име, презиме, фамилия
#04333 Атанасиос Сотириос Маллиос
#03448 Димитър Кисьов
#03563 Ернст Йозеф Унтерлугауер
#05428 Константинос Михаил Зафирис
#04310 Леополдо Арнайз Егурен
#04647 Манфред Валластер
#04338 Мариoс Георгиос Диплас
#01836 Марика Коста Попова
#06484 Масимилиано Фуксас
#02657 Раймондо Флакомио
#03358 Стилианос Георгиос Вафеас
#04858 Хуан Хосе Позо-Естебан
#03457 Юрген Порш
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег. №
Име, презиме, фамилия
#02977 Айман Хамдан Хамза
#01257 Башир Абдуладжалил Номан-АлАдими
#02668 Елена Евгеневна Слижевская
#03517 Ирина Алексеевна Великова
#01456 Марина Николаевна Томова
#05069 Нина Марянович-Митова
#03095 Олга Петровна Страфърд
#02853 Омар Абу Алнасер
#05671 Серхио Антонио Де Лос-Сантос

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 7

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ – АРХИТЕКТИ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3
И 4 ОТ ЗУТ
Обхват на
Рег. №
Име, презиме, фамилия
ограничението
#01659 Аделина Иванова Трифонова Кула
#04721 Адрияна Живкова Михалева Варна
#04518 Александър Кръстев Тричков Аврен
#04420 Анастас Валентинов Карчев Свиленград
#02936 Ангел Георгиев Мунев
Якоруда
#03150 Ангел Делчев Калайджиев
Тополовград,
„Тунджа“
#00856 Андрей Константинов Кучев Кнежа
#02058 Анелия Петкова Вълканова- Белослав
Иванова
#06152 Ани Борисова Мирчева
Гоце
Делчев
#01138 Анита Теодосиева Цветанова- Берковица
Обретенова
#03067 Анна Божидарова Пискюлева Столична
община
#01532 Анна Димитрова Демирева
Балчик
#02559 Анна Николова Савова
Иваново,
Ветово
#04250 Антон Любчев Щерев
Любимец
#04657 Асен Петров Игнатов
Рила
#00086 Аталия Игнатова Братованова Горна
Оряховица
#01047 Атанас Димитров Недевски
Родопи
#00107 Атанас Йорданов Йорданов
Мизия,
Мездра
#01274 Атанас Николов Васев
Стрелча
#00805 Божидар Борисов Георгиев
Братя
Даскалови
#00157 Бойко Маринов Балабанов
Белене
#02004 Бойко Христов Панчев
Своге
#00148 Борис Василев Костадинов
Столична
община
#04319 Борислав Бориславов Кръстев Елин
Пелин
#01528 Боряна Петрова Станчева
Добрич
#00310 Боряна Стоянова Хаджистоя- Столична
нова-Хаджова
община
#01107 Боян Иванов Кръстев
Троян
#05641 Бранимир Иванов Рогачев
Столична
община
#01832 Валентин Димитров Маринов Пловдив
#01529 Валентин Иванов Калчев
Добричка – селска
#01564 Валентин Калев Димов
Несебър
#01327 Валентина Василевна Чернова С т а м б о лово и Маджаровo
#06103 Валентина Тончева Ганева
Варна
#04244 Ваня Александрова Пенева
Елин
Пелин

С Т Р.
Рег. №
#04519
#01314
#01882
#04299
#01621
#05901
#02553
#04275
#02663
#06381
#04500
#01919
#02411
#01608
#00916
#01632
#05261
#00160
#02217
#00197
#01128
#03607
#04197
#01566
#01080
#04219
#01865
#02869
#02280
#01862
#03828
#02039
#01647
#04988
#04674
#04662
#05626
#00262
#00921
#03698
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Обхват на
ограничението
Ваня Костова Георгиева
Девня
Васил Захариев Василев
Симеоновград
Вела Петрова Янкова
Бобов дол
Венелин Весков Марков
Варна
Венетка Калчева Найденова Столична
община
Весела Володева Иванова
Русе
Виктор Стефанов Бузев
Варна
Владимир Асенов Чангулев
С а парева
баня
Владимир Димитров Райчев Хасково
Владимир Иванов Младенов Ружинци
Владимир Любомиров Колев Столична
община
Владислав Михайлов Влади- Лом
миров
Галя Александрова Димова- Варна
Дойчева
Гено Янков Георгиев
Копривщица
Георги Боянов Тонев
Ценово
Георги Веселинов Григоров
Стражица
Георги Димитров Долапчиев Бургас
Георги Димитров Кочков
Никопол
Георги Евстатиев Джотолов Ботевград
Георги Иванов Георгиев
Батак
Георги Каменов Скрижовски Гоце
Делчев
Георги Стоилов Янакиев
Сърница
Георги Тотев Митев
Долни
чифлик
Гергана Александрова Начева Бургас
Гергана Василева Цонкова
Велики
Преслав
Даниел Василев Калудов
Царево
Даниела Тихомирова Златанова Ловеч
Данчо Стефанов Русчев
Годеч
Дарина Рангелова Димитрова Т ъ р г о в и ще
Даринка Иванова Костадинова Априлци
Десислава Пенчева Борисова Варна
Десислава Тодорова Евгениева Бургас
Детелина Тотева Апостолова Драгоман
Джемал Ридванов Башов
Гърмен
Диан Димов Димов
Столична
община
Диана Михайлова Касчиева Хитрино
Димана Димитрова Жекова Поморие
Димитричка Христова Ганче- Дулово,
ва-Панова
Главиница,
Силистра
Димитър Величков Димов
Смолян
Димитър Георгиев Ахрянов
Пловдив
Име, презиме, фамилия

#04945 Димитър Димитров Стефанов Неделино

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Обхват на
ограничението
#02930 Димитър Запринов Калоянов М и р к о в о
и Чавдар
#01277 Димитър Йорданов Захариев Симитли
#01992 Димитър Костов Коев
Перник
#05306 Димитър Николаев Николов Г е н е р а л
Тошево
#03608 Димитър Петров Боюклиев
Брацигово
#04946 Димитър Пламенов Бахчеванов Пловдив
#02609 Димитър Стойков Дачев
Етрополе
#03232 Димитър Стойчев Стоев
Минерални бани и
Крумовград
#01574 Димитър Христов Алексиев
Бургас
#01278 Димитър Цанков Дилов
Варна
#00722 Дияна Колева Стефанова-Туз- Каспичан
сузова
#01223 Добромир Добрев Бояджиев Вълчи дол
#03602 Добромир Спасов Спасов
Първомай
#00953 Дора Николова Тодорова
Столична
община
#00807 Доротея Йорданова Христова Н и к о л а ево
#01828 Драгомил Георгиев Драганов Белово
#04964 Драгомир Събев Йосифов
Дряново
#00736 Евгений Иванов Чобанов
Стралджа
#00954 Екатерина Боянова Баханова- КочериноЛазарова
во
#03756 Екатерина Чавдарова Петрова Перник
#01645 Елена Илиева Абаджиева
Сухиндол
#04953 Елена Каменова Начева-Кю- Варна
чукова
#01803 Елена Христова Пищалова
Чепеларе
#03027 Ели Димитрова Крайчева
Велинград
#05438 Ели Йозова Нарлийска-Хара- Бургас
лампиева
#01475 Елисавета Георгиева Палазова Кричим
#02276 Елисавета Димитрова Мети- Баните,
шева
Мадан
#06069 Еми Савова Бушнакова-Ати- Велинпова
град
#01661 Емил Георгиев Андреев
Белоградчик,
Брусарци,
Бойница
#00244 Емил Тотев Проданов
Ло з н и ц а ,
Самуил
#01226 Емилия Добрева Ганева-Ни- Тервел
колова
#01539 Емилия Кузова Русева
Елхово
#04976 Емин Юсеинов Кумбаров
Сатовча
#01542 Жени Димитрова Бъчварова Карнобат
#01051 Живка Дочева Бучуковска
Кубрат,
Исперих
#02034 Здравко Симеонов Здравков Столична
община
Рег. №

Име, презиме, фамилия

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01082
#03435
#04612
#01083
#04432
#01012

Златина Нейчева Йорданова
Иван Александров Иванов
Иван Георгиев Жулев
Иван Димитров Мисирджиев
Иван Димитров Стоименов
Иван Динев Кирчев

#05214 Иван Красимиров Ениманев
#01322 Иван Маргаритов Бакалов
#04406 Иван Митков Иванов
#04906 Иван Руменов Пенев

#06506 Иванка Крумова Маргарова
#04509 Илве Фаикова Спахиева
#04699 Илин Любомиров Солаков
#04503 Илиян Христов Парашкевов
#05273 Йорданка Райкова Кадурина
#01729 Камен Здравков Жейнов
#00212 Константин Атанасов Атанасов
#00040 Константин Видинов Христов
#02022 Константин Михайлович Якубович
#03115 Костадин Димитров Чотов
#00483 Красимир Йорданов Попов
#01568 Красимир Методиев Кирилов
#04635 Кристиан Николаев Яричков
#02482 Кръстин Стефанов Запрянов
#01093 Кръстьо Любенов Танков
#01094 Лазар Тодоров Ковачев
#02956 Лиляна Донева Ненова
#04272 Лора Стефанова Бъчварова

#05322 Лъчезар Красимиров Костов
#01290 Любомир Димитров Огорелков
#00039 Малин Костадинов Малинов
#02697
#02591
#05961
#05152
#05084
#01489

Малина Миленкова Дончева
Мано Николов Лазаров
Манол Розалинов Гьопсов
Мануела Раймонд Сарнук
Мануела Тихомирова Еленкова
Маргарита Илиева Илиева

#03441 Мариана Атанасова Перфанова

Обхват на
ограничението
Бяла
Смядово
Варна
Попово
Варна
Гълъбово,
Опан
Сливо
поле
Свиленград
Смолян
Кайнарджа, Алфатар и
Дулово
Марица
Хаджидимово
Разград
Варна
Велинград
Каварна
Асеновград, Лъки
Белица и
Струмяни
Сунгурларе
Лясковец
Елена
Камено
Столична
община
Кирково
Пазарджик
Пещера
Нова
Загора
Велико
Търново,
Две могили
Търговище
Благоевград
Гоце
Делечев
Созопол
Доспат
Пловдив
Пловдив
Ботевград
Столична
община
Девин

ВЕСТНИК
Рег. №
#00862
#01014
#02281
#04903
#04555
#06459
#00169
#04771
#02746
#00773
#02939
#01203
#05209
#04907
#04609
#03136
#05619
#06120
#05285
#00103
#00170
#04256
#01866
#00863
#02023
#05577
#03030
#03269
#04525
#01097
#03064
#01654
#01063
#05065
#01757
#04993
#01644
#01133
#01895
#03788
#01907

С Т Р. 1 8 9

Обхват на
ограничението
Мариана Кирилова Исусова- Плевен
Кучева
Мариела Георгиева Андреевска Правец
Марий Костадинов Гаджев
Куклен
Марин Ганчев Неделчев
Силистра
Марина Валериева Ташева
Мездра
Марио Бойков Дойчинов
Аксаково
Мария Ангелова Ненова-Три- Долна
фонова
Митрополия
Мария Георгиева Стоянчева Радомир
Мария Гъчева Докторова
Трън
Мария Друмева Николова
Ситово
Мария Събчева Томасен
Не в е с т и но
Мая Илиева Байчева-Коцева Столична
община
Мехмед Метин Мюмюн
Джебел
Милена Диянова Николова
Столична
община
Милена Живкова Златева
Варна
Милена Тодорова Будинова
Столична
община
Минчо Колев Петков
Ловеч
Мирослав Димитров Здравков Горна Малина
Мирослав Красимиров Орлоев Силистра
Митко Иванов Славчев
Димово
Митко Киранов Дончев
Гулянци
Младен Жечков Янкулов
Трън
Момчил Ангелов Стоянов
Луковит
Невяна Илиева Иванчева
Плевен
Никола Георгиев Ликоманов П р и м о р ско и Малко Търново
Николай Димитров Николов Банско
Николай Иванов Орешков
Несебър
Николай Иванов Симеонов
Върбица
Николай Илиев Антонов
Генерал
Тошево
Николай Йорданов Манолов Хаджидимово
Николай Красимиров Куцаров община
Ветрино
Николай Кръстев Малаков
Велико
Търново
Николай Младенов Младенов Панагюрище
Николай Ненов Ненов
Варна
Николай Цветков Нанков
Борован,
Криводол,
Хайредин
Николета Андреева Добрева Борово
Огнян Йорданов Карастоянов Златарица
Олга Викторовна Парпулова Лесичово
Павел Йорданов Михайлов
Бобошево,
Тетевен
Павла Тончева Тончева
Хасково
Пенка Асенова Господинова Бойчиновци
Име, презиме, фамилия

С Т Р.
Рег. №
#03639
#01164
#02047
#02820
#01524
#01723
#00172
#01658
#04663
#01662
#00582
#02243
#00976
#04723
#00174
#01487
#04717
#04669
#05237
#03167
#02827
#05067
#01025
#00599
#03387
#02033
#02130
#05831
#02216
#01830
#04582
#04727
#02536
#05377
#05264
#01331
#01892
#01026

190
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Обхват на
ограничението
Петко Валентинов Проданов Септември, Лесичово
Петко Иванов Прокопиев
Асеновград
Петко Петров Гечев
Приморско
Петър Владимиров Петров
Пловдив
Петър Николов Петров
Добрич
Петър Огнянов Петров
Брезник
Петър Тодоров Петров
Пордим
Петър Филипов Влахов
Мъглиж и
Гурково
Пламен Димитров Георгиев Шумен
Пламен Иванов Станчев
Брегово,
Ново
село
Пламен Ламбрев Попов
Сливница
Пламен Милчев Стоянов
Оряхово,
Вършец
Пламен Тотев Маринов
Борово,
Тутракан
Пламен Ценков Пенев
Севлиево
Пламенка Георгиева Цачева- Червен
Агалова
бряг
Радка Василева Стефанова
Брезово
Радост Желева Кръстева
Варна
Радостина Милчева Михалева Варна
Ралица Маринова Маринова Ловеч
Ралица Румянова Лозанова
Ябланица
Ралица Христова Михайлова Столична
община
Росен Стефанов Чанков
Кресна
Росица Бенева Мъглова-Вой- Раднево
чева
Росица Крумова Тасева
Столична
Румен Стефанов Стефанов
Пазарджик
Р у м яна А нгелова Иванова- СтамбоНиколова
лийски
Светлана Лвовна Спасова
Омуртаг,
Антоново
Светломир Генков Колев
Козлодуй
Светослав Иванов Иванов
Садово
Светослав Иванов Фъсов
Раковски
Силвия Димитрова Петрова Аксаково
Силвия Христова Славова
Хитрино,
Провадия
Симеон Борисов Симеонов
Столична
община
Симеон Михайлов Симеонов Варна
Симеон Радмилов Карастоянов Цар Калоян
Слави Христозов Славов
Пловдив
Славка Петкова Петкова-Ор- Дупница
манкова
Снежана Георгиева Петрова- Твърдица
Стоянова
Име, презиме, фамилия

ВЕСТНИК
Рег. №

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия

#04851 Станимир Владимиров Величков
#05357 Станимир Станиславов Тонев
#01145 Станислав Петров Луков
#05296 Станислава Валентинова Тодорова
#05246 Стела Илиева Ламбова
#03826 Стефан Димитров Антонов
#03309 Стефан Димитров Димитров

Обхват на
ограничението
Полски
Тръмбеш
Челопеч
Ардино
Кърджали
Приморско
Сандански
Столична
община
Кубрат
Трекляно

#01876 Стефан Христов Обрешков
#01893 Стефанка Панайотова Очипалска
#04882 Стилияна Гошева Гочева
Вълчи
дол
#05323 Стоян Георгиев Петков
Аксаково
#03856 Стояна Александрова Чавда- Кюстенрова
дил
#05239 Танер Давуд Моллаахмед
Кърджали
#01535 Татяна Любенова Нейкова
Шабла
#01571 Теменуга Николова Барбова Малко
Търново
#04813 Тихомир Огнянов Райчев
Бургас
#01533 Тодор Анреев Енев
Велин
град
#04511 Тодор Емилов Динев
Симитли
#01984 Томи Димитров Томов
Димитровград
#00185 Тошо Стефанов Станев
Долни
Дъбник
#02687 Филип Евгениев Филипов
Карлово
#03674 Христина Славчева Райчева Столична
община
#05240 Христина Хараламбиева Чан- Столична
гулева
община
#03339 Християн Людмилов Георгиев Столична
община
#02379 Христо Вълчев Петков
Пловдив
#02218 Христо Милчев Илиев
Грамада
#05588 Христослав Антонов Цонев
Търговище
#01629 Цветан Илиев Радев
Сухиндол
#05544 Цветан Нейков Иванов
Казанлък
#01104 Цветанка Тодорова Илиева
община
Перущица
#06499 Цветина Сергеева Кривошиева Летница
#04791 Чавдар Георгиев Кьолов
Раковски
#03619 Чавдар Найденов Спасов
Враца
#05850 Шебан Хилмиев Билянов
Рудозем
#04889 Юлиан Мирославов Павлов Свищов
#01873 Юлияна Иванова Агушева
Уг ъ рч и н ,
Летница
#05200 Юсуф Аляетдин Налбант
Мо м ч и л град
#03519 Яна Димитрова Желязкова
Пловдив

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО
Рег. №
Име, презиме, фамилия
#04180 Александър Борисов Шопов
#03907 Александър Любенов Александров
#04042 Александър Манчев Калев
#04163 Александър Петров Недев
#04821 Анатоли Цветанов Цветков
#03913 Ангел Димитров Богданов
#05593 Анита Михайлова Янева
#04040 Анна Димитрова Динева-Дундакова
#04101 Анна Стоянова Бакалова
#04128 Анриета Генчева Георгиева
#04026 Атанас Петров Стоянов
#05172 Биляна Дочкова Лесидренска
#03881 Биляна Иванова Иванова
#04366 Бистра Радославова Василева
#05617 Богдан Рашков Робев
#04212 Борислава Любомирова Григорова
#05097 Боряна Ангелова Ташева-Иванова
#03982 Боряна Артинова Татеосова
#04047 Валентин Георгиев Уруков
#04675 Валентина Александрова Леонтиева
#03960 Ваня Димитрова Кирилова
#03974 Ваня Младенова Иванова
#04043 Васил Асенов Стефанов
#04105 Васил Димитров Найденов
#03878 Васил Стефанов Василев
#04144 Велина Симеонова Симеонова
#03953 Веляна Константинова Найденова
#04920 Венета Тодорова Георгиева
#03961 Венета Тодорова Тенчева
#05519 Венцислав Иванов Андонов
#04030 Вера Георгиева Дянкова
#04074 Вероника Крумова Алексиева
#06138 Весела Тодорова Дръндева
#04014 Веселин Белчев Василев
#05957 Веселин Йорданов Йорданов
#04126 Веселин Малинов Шахънов
#03887 Веселин Петров Рангелов
#03914 Веселин Янков Хаджиев
#03942 Веселина Костова Калайкова
#03940 Веселина Маринова Бацова
#05757 Веселина Руменова Блажева
#04085 Веселина Спасова Заркова-Владимирова
#04644 Виктор Венциславов Христов
#03975 Виктор Димитров Шонев
#04021 Виктория Георгиева Ружева
#04059 Виолета Ваньова Ставрова
#04055 Галина Атанасова Стоянова
#04037 Галина Георгиева Николова
#04165 Галина Иванчева Янчева
#03915 Галина Христова Рачева
#03945 Ганчо Иванов Бакалов
#04009 Георги Емилов Иванов
#04307 Георги Захариев Кръстев

ВЕСТНИК
Рег. №
#04213
#05504
#04006
#04832
#06000
#03885
#05728
#05404
#04007
#03910
#04048
#04137
#06222
#05819
#04211
#04290
#04071
#04133
#05175
#06408
#04083
#03930
#04024
#03980
#05112
#04155
#01283
#04066
#04883
#03879
#04084
#03900
#04020
#05018
#04198
#05533
#03965
#04050
#03892
#04016
#04715
#04044
#03911
#05515
#04092
#03944
#03935
#05944
#04011
#03883
#04253
#03983

С Т Р. 1 9 1

Име, презиме, фамилия
Георги Любомиров Шебов
Гергана Росенова Вълканова
Григор Георгиев Перчиклийски
Даниел Ристоманов
Даниела Венциславова Стайкова
Даниела Климентова Хараламбиева
Даниела Красимирова Кавалджиева
Дарина Кирчева Димитрова
Деляна Недялкова Бенчева
Деница Георгиева Мишева
Деница Иванова Русева
Деница Маринчева Топчиева-Денева
Деничка Манолова Манолова
Десислав Георгиев Евлогиев
Десислава Веселинова Вълева
Десислава Георгиева Деведжиева
Десислава Георгиева Кашкавалджиева
Десислава Иванова Данчева
Десислава Николаева Танчева
Деян Атанасов Танев
Диана Красимирова Рангелова
Диана Стефанова Копринска
Диана Стоянова Чолакова
Димитринка Иванова Берберова
Димитър Петров Милушев
Димо Михайлов Петров
Димо Михалев Димов
Добрина Георгиева Андреева
Добромира Гачева Лулчева
Донка Михайлова Диловска
Драгомир Младенов Апостолов
Ева Илиева Нешева-Кръстева
Евелина Веселинова Пилукова
Екатерина Иванова Антова
Елена Иванова Желева-Богданова
Елена Сергеева Младенова
Елица Данаилова Христова
Елка Ганчева Ганчева
Емил Николов Галев
Емил Юлиянов Георгиев
Жана Георгиева Иванова
Жечка Петрова Георгиева
Живко Борисов Антов
Златина Дончева Христова
Златина Костова Попова-Юзбашиева
Златка Николова Златкова
Зорка Андонова Лилова
Ива Юриева Стоянова
Ивайло Димитров Мизов
Ивайло Свиленов Гогов
Иван Георгиев Чолаков
Иван Пеев Райков

С Т Р.

192

Рег. №
#04455
#04103
#05275
#03905
#04076
#05796
#04003
#04174
#05075
#05114
#03894
#04475
#04125
#03985

Име, презиме, фамилия
Иван Цветков Узунов
Ивелина Бориславова Радилова
Иглика Василева Недялкова
Иглика Недялкова Минчева
Илия Рангелов Керкенезов
Илиян Григоров Илиев
Илияна Владимирова Петрова
Илона Стоянова Коцопулос
Ина Огнянова Костова
Ирена Йорданова Миткова
Ирена Красимирова Йорданова
Ирена Стефанова Стойнева
Ирина Александрова Главинова
Ирина Йорданова Иванова-Василева
Ирина Начкова Йорданова
Ирина Стефанова Генова
Йоанна Петрова Стойкова
Йордан Стефанов Караколев
Йорданка Дойчева Гецова
Йорданка Маринова Григорова
Калинка Георгиева Даракчиева
Калинка Павлова Павлова
Калинка Цветанова Станкова
Камен Любомиров Попов
Катерина Пламенова Храненикова
Катерина Райчева Ликуриева
Катя Иванова Цветкова
Катя Михайлова Такова
Констанца Димитрова Деянова
Корнелия Константинова МатороваХаритонова
Красимир Златков Куюмджиев
Кристина Бянова Бянова
Кристина Димитрова Андреева
Лена Емилова Георгиева
Лилия Атанасова Георгиева-Гавраилова
Лилия Красимирова Язова
Лилияна Николова Георгиева
Люба Валентинова Ликова
Любима Димитрова Карачева
Любомир Тодоров Иванов
Малена Бойкова Арсова
Мариана Евгениева Чакърова
Мариана Михайлова МихайловаИванова
Мариета Стойчева Литарска
Марин Николов Мерекьов
Марин Радославов Койнов
Марина Жекова Матева
Мария Борисова Михайлова
Мария Валентинова Станкова
Мария Иванова Узунова
Мария Илиева Генова

#04140
#04022
#04229
#03896
#03916
#04166
#03966
#04251
#04068
#03943
#06086
#05891
#03958
#03908
#03987
#04038
#04200
#05074
#03999
#04177
#05331
#05035
#04053
#06533
#04095
#03988
#06310
#03917
#04124
#04801
#04001
#03993
#04100
#04010
#04081
#03955
#03912

#05071 Мария Неделчева Попова

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Рег. №
#06011
#05709
#05431
#05729
#03957
#05818
#04641
#03984
#03981
#04073
#03938
#05741
#03970
#04127
#03997
#03906
#04096
#06443
#03899
#04000
#04046
#04141
#03998
#03924
#03978
#04052
#03890
#04054
#03897
#05751
#04056
#04134
#05648
#04013
#04132
#04049
#05132
#05493
#04064
#04131
#04183
#04099
#04497
#04025
#04210
#04008
#05095
#03933
#03920
#03882
#04175
#03956
#06307
#03948

БРОЙ 23

Име, презиме, фамилия
Мария Огнянова Василева
Мария Петрова Стефанова
Мария Петрова Цветанова
Мария Пламенова Цекова
Мария Стефанова Гуркова
Марияна Костадинова Димитрова
Марта Кирилова Костова
Маруся Йорданова Нокова
Мая Георгиева Чолева
Мая Йорданова Томова
Мая Райкова Попова
Методи Божидаров Рударски
Миглена Василева Карамочева
Милен Динков Сариев
Милена Анатолиева МладеноваСтоименова
Милена Йорданова Иванова
Мирела Йорданова ДимитроваДуйар
Мирела Тодорова Керанова-Трендафилова
Мирослава Гунева Николова
Мирослава Николова Мерекьова
Митко Грозев Грозев
Митко Иванов Начев
Младен Чавдаров Танов
Надежда Петрова Папазова
Надя Емилова Попова
Надя Станиславова Делчева
Наталия Бориславова Борисова
Николай Георгиев Михайлов
Николай Костадинов Костадинов
Николай Ясенов Николов
Николина Николова Савова
Нина Тодорова Ангелова
Ния Иванова Иванова
Орхидея Георгиева Митова
Павел Тодоров Симеонов
Павлина Валентинова Николова
Палмина Илиева Пакратян
Паула Веселинова Малковска
Пенко Димчев Пенчев
Пенчо Кръстев Добрев
Петя Димитрова Нановска
Петя Костадинова Гроздева
Пламен Антонов Ненов
Пламен Влаев Матеев
Радка Грудева Тодорова
Радка Денчева Недялкова-Иванова
Радоил Дончев Рапалов
Ралица Николаева Павлова
Ралица Стоянова Танкова-Богданова
Рая Любенова Борисова
Регина Николаева Лазарова
Росен Ангелов Гурков
Росен Стоянов Стоянов
Росица Петрова Петрова

БРОЙ 23
Рег. №
#06017
#04060
#04453
#03992
#03901
#04088
#04082
#04793
#05378
#04089
#05548
#04187
#04017
#04474
#04098
#04045
#04135
#03937
#04087
#03973
#03923
#04454
#03895
#06085
#03986
#06016
#04057
#05807
#04153
#04058
#03898
#04149
#04419
#05030
#04145
#04204
#04002
#04227
#06200
#03893
#04205
#04015
#04077
#05605
#06348
#04184
#04556
#04079
#06235
#03941
#04365
#03968
#04436
#05375

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Румен Бърнев Бърнев
Румен Димитров Низамов
Сава Тодоров Караманолов
Саша Светлозарова Рулинска
Светла Огнянова Маркова
Светла Стоянова Сотирова
Светлана Викторовна Анисимова
Светозар Славов Николов
Светослав Петров Стойнев
Свобода Константинова Джелебова
Силвена Тончева Стойкова
Силвия Николаева МаджароваХорозова
Силвия Петрова Дряновска
Симеон Георгиев Георгиев
Симеон Михалев Божилов
Снежинка Димитрова Христова
Снежка Асенова Каратотева
Соника Любомирова Дертлийска
Соня Христова Христева-Петкова
Спартак Любенов Киров
Станимир Христов Шаламанов
Станислава Славомирова Голомехова
Стефан Василев Стефанов
Стефан Димитрoв Милев
Стефка Ангелова Ангелова
Стефка Тодорова Георгиева
Стефка Тодорова Станчева
Стилиян Руменов Борисов
Стоя Тодорова Иванова
Стояна Каменова Кириш
Стоянка Недкова Гигова
Теодора Иванова Ангелова
Теодора Иванова Михова
Теодора Кирилова Хаджиева
Теодора Николова Бонева
Теодора Христова Минчева
Тодор Руменов Каменов
Тодорка Иванова Русева
Томас Гарабед Ахчиян
Фани Светославова Ичева
Христина Димитрова Гераскова
Христина Стефанова Киримидчиева
Христо Димитров Трендафилов
Христо Иванов Ангелов
Христо Иванов Дянков
Христо Недялков Недялков
Цанко Василев Коцев
Цветан Ангелов Цветанов
Цветана Африканова Коларова
Цветана Михайлова Бозарова
Цветелина Николова Йорданова
Ценка Пенкова Кунева
Чана Стефанова Лозева
Яна Иванова Божкова

#03902 Даниела Петрова Гинчева

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 3

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО
ПАРКОУСТРОЙСТВО СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3
И 4 ОТ ЗУТ
Обхват на
Рег. №
Име, презиме, фамилия
ограничението
#04070 Амада Богомилова Колчева Пловдив
#03951 Ани Иванова Цонинска
Столична
община
#03928 Асен Петров Илиев
Столична
община
#04097 Биляна Огнянова Димитрова Стара
Загора
#04825 Ваня Драгомирова Монева
Ямбол
#04628 Диана Драгомирова Гапова
Плевен
#04650 Диляна Кънчева Марангозова Бургас
#05774 Евдокия Стефанова Борисова Столична
община
#04176 Емилия Николова Кючукова Сливен
#04148 Иван Василев Дучев
Разград
#03949 Ирена Иванова Пелова-Алек- Столична
сандрова
община
#04291 Мария Петкова Грозева
Столична
община
#04173 Надежда Николаева Харизано- Варна
ва-Панталеева
#04230 Никола Христов Попкоста- Гоце
динов
Делчев
#03996 Радка Ангелова Якимова
Столична
община
#04032 Румяна Илиева Тодорова
Варна
#04152 Светлана Климентова Танева Бургас
#03922 Соня Славчева Георгиева
Пловдив
#03939 Стоян Йорданов Йорданов
Столична
община
#05063 Хера Константинова Симидчи- Пловдив
ева-Узунова
ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ
Рег. №
Име, презиме, фамилия
#04410 Ангел Петров Буров
#05703 Антон Сашев Астаков
#04498 Бойко Минчев Кермекчиев
#04270 Виргиния Кръстева Симеонова
#00198 Георги Иванов Селенски
#06116 Иван Стефанов Цвикев
#04408 Катя Радостинова Димитрова
#05258 Любомир Георгиев Петров
#05429 Михаил Антоанов Николов
#04330 Надежда Петкова Петкова
#04767 Нурхан Шукри Реджеб
#05472 Петко Стефанов Маринов
#04331 Петя Тодорова Янчовичина
#06550 Пламен Красимиров Апостолов
#05688 Симеон Василев Луков
#05658 Стела Любомирова Лишкова
#00661 Стефан Иванов Даскалов
#06551 Теодора Стефанова Павлова
#06018 Цвета Сашева Славчева
1294

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

58. – Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз на основание чл.  12, т. 4 и чл.  5,
ал. 1, т. 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите обнародва:
СПИСЪК
с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията към 1.03.2021 г.
Име
Андреас
Анна
Ваня
Веселина
Донка
Евгени
Елена
Елена
Емелиян
Емил
Катерина
Катина
Кирил
Костадин
Малина
Мария
Мария
Мирослава
Петър
Сайде
Соня
Теодора
Теодора
Теохарис

Презиме
Димитриос
Иванова
Ангелова
Христова
Иванова
Христов
Петрова

Име
Албена
Ана
Ангелина
Боряна
Бояна
Бранимира
Буря
Виктория
Галин
Гергана
Данаила
Даниела
Даниела
Деляна
Дживар
Диляна
Димитрина
Добрин
Елена
Живко
Зоран

Презиме
Иванова
Иванова
Тодорова
Александрова
Атанасова
Димитрова
Любомирова
Зоран
Милков
Пенева
Димитрова
Стефанова
Николова
Мартин

Велериев
Александров
Бориславова
Антонова
Боянов
Димитров
Димитрова
Иванова
Йорданова
Кирилова
Цветанов
Билял
Стоянова
Иванова
Бориславова
Димитриос

Димитрова
Атанасова
Ангелов
Стефанова
Иванов
Стоян

РФК Благоевград
Фамилия
УИН
Дронзос
0110000295
Шопова
0110000290
Николова
0110000271
Кралева
1010000015
Иванова
0310000079
Минков
0110000008
Николова
2210000697
Вучкова
0110000234
Литов
0110000291
Петров
0110000289
Динова
0110000247
Илчова
0110000238
Калинков
2210004907
Балтаджиев
2210004794
Николова
0110000030
Хаджиева
0110000040
Боринарова
2210005062
Стойчева
0110000287
Мировалиев
1610001041
Фургьова
0110000293
Малинова
0110000105
Еротеева
0110000288
Динова
0110000294
Карипидис
0110000292
РФК Бургас
Фамилия
УИН
Василева
0210000546
Меразчиева
0210000457
Блацалиева
0210000186
Алексиева
0210000318
Атанасова
0210000544
Борисова-Цонева
0210000537
Борисова
0210000365
Василева
0210000539
Бошнаков
0210000197
Костова
0210000542
Куцарова
2410000261
Костова
2010000114
Манцарова
0210000545
Абока
0210000460
Банко
0210000464
Иванова
0210000419
Здравкова
1610001013
Стайков
0210000320
Михова
0210000449
Иванов
0210000509
Костадиновски
0210000337

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Починал
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Име
Иванка
Иванка
Илияна
Илко
Йоана
Калушка
Кина
Лучия
Мара
Маргарита
Маргарита
Мариана
Марина
Марияна
Митка
Михаела
Надежда
Невена
Николай
Нина
Нина
Паскал
Персияна
Петя
Петя
Рафаил
Румяна
Руска
Салвия
Севдалина
Сирин
Соня
София
Стефан
Стефанка
Таня
Теодора
Тихомир
Тодорка
Филис
Христо
Цвета
Юлия

Презиме
Делчева
Любенова
Иванова
Николаев
Емилова
Неделчева
Стоянова
Георгиева
Славова
Михайлова
Георгиева
Георгиева
Ангелова
Атанасова
Иванова
Веселинова
Георгиева
Димитрова
Данаилов
Костадинова
Пенкова
Димитров
Стефанова
Димова
Николаева
Кирилов
Василева
Енчева
Валентинова
Димитрова
Слейман
Георгиева
Стоянова
Ангелов
Пръвчева
Георгиева
Жекова
Колев
Цветанова
Мустафова
Драгомиров
Атанасова
Любчева

Име
Александър
Анелия
Анелия
Антония
Антония
Биляна

Презиме
Трифонов
Венелинова
Бориславова
Димитрова
Пламенова
Кръстева

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Александрова
1610000158
Брънчева
0210000297
Обрешкова
0210000139
Гетов
2210000900
Станойлович
0210000543
Манева
0210000285
Павлова
0210000453
Текова
0110000242
Атанасова
2610000080
Трифонова
2210003840
Младенова
0210000209
Арнаудова
0210000256
Личева- Петкова
0210000379
Михайлова
0210000322
Стефанова
0210000541
Вълкова
0210000547
Йорданова
0210000491
Манолова
0210000490
Беров
1810000095
Горова
0210000342
Иванова
0210000474
Чантов
0210000313
Каменска
0210000054
Аврамова
0210000312
Миленкова
2210004738
Елевтеров
0210000504
Василева
2210005065
Енева
0210000335
Кирякова
2210004515
Дикова
0210000327
Джабер
1210000123
Добрева
0210000279
Янчева
0210000107
Колчев
2210004987
Славова
0210000336
Калоянова
0210000538
Милкова
0210000540
Тодоров
1610000409
Савова
0210000128
Халилова
0310000438
Сапунджиев
0210000266
Костадинова
0210000258
Михалева
2210005054
РФК Варна
Фамилия
УИН
Александров
0310000657
Велева
2210003035
Ангелова
0310000662
Ангелова-Глухарова
0310000666
Кондова
0310000476
Михайлова
0310000679

С Т Р. 1 9 5
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

196

ДЪРЖАВЕН

Име
Валентина
Василена
Виктория
Габриела
Галина
Гергана
Денис
Десислава
Десислава
Десислава
Дияна
Елена
Елена

Презиме
Тодорова
Георгиева
Станиславова
Станиславова
Димитрова
Руменова
Динчеров
Мирославова
Костова
Пламенова
Славова
Илиева
Петева

Елена
Елена
Елена
Еля
Златка
Иваничка
Ивилина
Йоанна
Йорданка
Калоян
Кристалия
Кристиана
Кристина
Мария
Марсел
Мартина
Мая
Милена
Михаела
Наделина
Надя
Наталия
Нежля
Нейлян
Олеся
Павлина
Пенка
Петя
Пламен
Преслав
Радостина
Ралица
Светослав
Светослава
Силвия
Стефка
Танита-Шехерезада

Красимирова
Цанева
Георгиева
Ридван
Иванова
Костадинова
Николаева
Руменова
Радева
Добринов
Веселинова
Миленова
Валериева
Любомирова
Риад-Шокри
Филипинова
Петрова
Колева
Цветанова
Стефанова
Пламенова
Петрова
Хълмиева
Алиосман
Атанасова
Петрова
Георгиева
Димитров
Тодоров
Добрева
Росенова
Георгиев
Георгиева
Георгиева
Иванова
Хасан

ВЕСТНИК

Фамилия
Дичева
Калчева
Иванова
Савова
Добрева
Савчева
Фарадинов
Цветанова
Димитрова
Попова-Тотева
Сърбинова-Георгиева
Мутафова
К аращ ранова-Георг иева
Арабова
Господинова
Попова
Ердинч
Тянкова-Мешулам
Бюлбюлева
Митева
Владимирова
Петрова
Георгиев
Стоянова
Петрова
Калоянова
Флорева
Бергауи
Мирчева
Радева
Колева
Рачева
Райкова
Кирова
Георгиева
Яворова
Хюсеин
Вороняк
Попова
Овчарова
Цонева
Тонев
Павлов
Неделчева
Атанасова
Александров
Георгиева
Михайлова
Стойчева-Ангелова
Алджабари

БРОЙ 23

УИН
0310000667
2210005055
0310000582
0310000659
0310000658
0310000317
0310000665
0310000672
0310000512
1610001064
0310000531
0310000414
0410000201

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

0310000671
0310000683
0310000544
0310000616
0210000334
0310000109
0310000454
0310000673
0310000610
0310000127
0310000664
0310000668
0310000681
0310000508
0810000115
0310000674
0310000515
0310000676
0310000493
0310000449
2710000114
0310000678
0310000645
0310000670
0310000494
0310000669
0310000680
0310000675
0310000684
0210000224
0310000445
0310000585
2210003643
0310000656
0310000250
0310000499
0310000660

Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Име
Таня
Теодор
Шенай
Янка
Ясен

Презиме
Георгиева
Мирославов
Тургаева
Димитрова
Димитров

Име
Адриана
Александър
Борислава
Ваня
Виктория
Деница
Дорина
Екатерина
Златина
Иваничка
Иванка
Илиян
Катерина
Кирилка
Любка
Людмила
Маринела
Мима
Нора

Презиме
Христова
Стоянов
Илиева
Стоилова
Евгениева
Дончева
Статева
Василева
Иванова
Илиева
Стойчева
Димов
Иванова
Петрова
Стефанова
Милчева
Петрова
Желязкова
Драгомирова

Име
Бернар
Виолета
Гица
Марийка
Руска
Силвия
Стела
Стефка

Презиме
Бранимиров
Георгиева
Василева
Тодорова
Борисова
Крумчова
Руменова
Ценова

Име
Алия
Васил
Деница
Джулиана
Иванка
Красимир
Красимир
Лилия
Лора
Петруна

Презиме
Салах
Михайлов
Здравкова
Николаева
Вълкова
Георгиев
Петров
Петкова
Петкова
Крумова

Име
Йоана
Лиляна

Презиме
Светославова
Илиева

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Kазакова
0310000514
Иванов
0310000685
Мехмедова
0310000686
Радева
0310000677
Калъчев
0310000682
РФК Велико Търново
Фамилия
УИН
Енчева
2210003530
Минев
0310000651
Бянова
0410000223
Кънева
2010000128
Бакърджиева
0410000234
Кьолиева
0410000204
Тодоричкова
0410000046
Василевска
0410000233
Пърлева
0410000189
Кръстанова
0410000064
Живкова
0410000067
Богданов
0410000069
Кънчева
0410000074
Георгиева
0410000075
Кърчева
0410000175
Колева
2210002423
Петрова
0410000232
Димитрова
0410000109
Жилова
0410000231
РФК Видин
Фамилия
УИН
Светославов
0510000100
Стоянова
0510000078
Джунова
0510000013
Ванкова
0510000038
Динчева
0510000053
Йончева
2210003050
Стефанова
0510000061
Филипова
0510000058
РФК Враца
Фамилия
УИН
Дилмен
2210003824
Гиев
0510000094
Стоянова
2210003924
Антонова
2210002310
Вичева
1310000180
Костов
0610000158
Петров
1210000101
Василева
0610000054
Рачева
0610000175
Найденова-Петрова
0610000149
РФК Габрово
Фамилия
УИН
Колева
0710000130
Маркова
0710000040

С Т Р. 1 9 7
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Починал
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Доброволен член
Доброволен член
Редовен член
Отчислен
Починал
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Починал
Редовен член
Починал
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

198

ДЪРЖАВЕН

Име
Радка
Сара

Презиме
Иванова
Анатолиева

Име
Борислав
Габриела
Дарина
Деница
Зорница
Нели
Ралица
Славена

Презиме
Димитров
Георгиева
Николаева
Стефкова
Николаева
Панайотова
Станимирова
Диянова

Име
Дарина
Джемал
Катя
Мариана
Мустафа
Николина
Слав
Станислав
Фирдес
Чийдем

Презиме
Момчилова
Ерол
Георгиева
Пламенова
Хайрула
Сашева
Радостинов
Боянов
Фикри
Раифова

Име
Александрина
Анастасия
Антоний
Василка
Венцеслава
Виктор
Владимир
Джулиана
Евгения
Златка
Ивета
Илинка
Илонка
Кати
Люси
Мирела
Райна
Светлана
Симеон

Презиме
Анжелова
Ивайлова
Николов
Асенова
Петрова
Тенков
Георгиев
Лъчезарова
Евгениева
Андонова
Иванова
Петрова
Василева
Александрова
Кирилова
Бисерова
Манолова
Георгиева
Иванов

Име
Белла
Борче
Геновева
Деница
Пламен
Тодор

Презиме
Илиева
Стоянова
Бориславова
Димитров
Петров

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Попова
0710000131
Лисичкова
0710000132
РФК Добрич
Фамилия
УИН
Спасов
0210000251
Великова
0310000613
Бакалова
0810000102
Денева
0310000312
Пачева
0810000087
Петрова
0810000131
Паунова
0310000593
Стойчева
0810000130
РФК Кърджали
Фамилия
УИН
Велковска
0910000006
Юмер
2210005109
Гарабетова
0910000036
Топалова
0910000105
Реджеб
0910000098
Михайлова
0910000102
Чобанов
0910000106
Стойков
0910000107
Хасан
0910000103
Абдулова
2210005022
РФК Кюстендил
Фамилия
УИН
Кючукова
1010000148
Василиева
1010000152
Лолев
0110000274
Искренова
1010000012
Атанасова
1010000132
Тенев
2210005192
Високомогилски
2210002952
Николова
1010000147
Маринова
1010000149
Абаджиева
2210003378
Стамболийска
1010000153
Недокланова
1010000039
Николова
1010000041
Миланова
1010000151
Стефанова
2210005023
Евлогиева
1010000150
Агонцева
1010000109
Христова
1010000127
Стоянов
1410000095
РФК Ловеч
Фамилия
УИН
Илиева
1110000121
Николовски
2410000267
Добрева-Илиева
1110000010
Недялкова
0210000475
Кръстанов
2210002684
Хитев
1110000038

БРОЙ 23
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Починал

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Име
Благославка
Веска
Димитрана
Димитър
Елица
Катина
Кристина
Цвета
Цветана

Презиме
Василева
Георгиева
Дикова
Трифонов
Пламенова
Найденова
Тодорова
Върбанова
Първанова

Име
Анка
Атанас
Васил
Галя
Георги
Дафинка
Диана
Димитрия
Димитър
Елена
Елена
Елисавета
Зорница
Иван
Иванка
Иванка
Йорданка
Катя
Кристина
Лилия
Мариела
Нейко
Павлина
Райна
Татяна
Ферди
Фиданка
Цветана

Презиме
Петрова
Василев
Стефанов
Георгиева
Петров
Иванова
Ангелова
Георгиева
Илиев
Славчева
Василева
Георгиева
Цветанова
Стефанов
Иванова
Кирилова
Атанасова
Николаева
Георгиева
Пламенова
Пенева
Деянов
Веселинова
Цветкова
Бориславова
Адем
Юлиянова
Костадинова

Име
Ани
Ивайло
Иванка
Искра
Йордан
Кристина
Людмила
Магдалена
Марио

Презиме
Димитрова
Руменов
Прокопиева
Райчева
андреев
Иванова
Иванова
Здравкова
Исам

ВЕСТНИК

РФК Монтана
Фамилия
УИН
Заекова
1210000081
Николова
1210000104
Пенева
0510000016
Димитров
2310000031
Йорданова
1210000125
Богданова
1210000033
Живкова
1210000071
Петрова
1210000065
Каменова
1210000067
РФК Пазарджик
Фамилия
УИН
Табакова
1310000009
Атанасов
1310000238
Шопов
1610000963
Полизанова
1310000265
Ангелов
1310000259
Попова
2210002612
Кирякова
1310000262
Василева
1310000033
Димитров
1610000933
Благоева
1310000040
Станева
1310000038
Петкова
1310000142
Цветанова
1610000743
Иванчев
2210003266
Гечева
1310000052
Петрова
1310000203
Гостева
1610001096
Величкова
2210003333
Бонева
1310000264
Божилова
1310000260
Мечкова
1310000263
Попов
1310000163
Павлова
1610000317
Георгиева
1310000102
Кузева
1310000261
Мехмед
1310000223
Палова
1310000258
Мизова
1310000166
РФК Перник
Фамилия
УИН
Спирова-Панчева
1410000005
Александров
2210005241
Драгостинова
1410000038
Божилова
1410000042
Георгиев
1410000104
Ряхова
1410000136
Велинова
1410000058
Александрова
1410000135
Кабул
2210003142

С Т Р. 1 9 9

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Починал
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Доброволен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Починал
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Починал
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

200

ДЪРЖАВЕН

Име
Румяна
Румяна
Светлана
Светослав

Презиме
Кирилова
Николова
Петрова
Бойчев

Име
Бистра
Виктория
Красимира
Николай
Петя
Сийка
Стилиян
Цветан

Презиме
Веселинова
Станиславова
Георгиева
Емилов
Маринова
Георгиева
Петров
Иванов

Име
Ангел
Андромахи
Анелина
Ани
Анка
Антоанета
Антонина
Атанас
Атанас
Бахар
Бедрие
Боряна
Валентина
Валя
Велислава
Венцислав
Весела
Виктория
Виктория
Вили
Галина
Георги
Георги
Георги
Дани
Даниела
Даниела
Даниела
Деляна
Деница
Диана
Диляна
Дина
Доника
Донка
Елена

Презиме
Георгиев
Христос
Дончева
Неделчева
Петрова
Георгиева
Милчева
Иванов
Вълчев
Ресми
Хакъева
Тодорова
Стефчова
Николаева
Димитрова
Любомиров
Атанасова
Христова
Росенова
Тодорова
Иванова
Василис
Николаев
Стоянов
Фархан
Красимирова
Николаева
Иванова
Младенова
Георгиева
Иванова
Валентинова
Лъчезарова
Петкова
Георгиева
Димитрова

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Манолова
1410000101
Костадинова
1410000074
Христова
0110000150
Стойчев
1410000137
РФК Плевен
Фамилия
УИН
Маринова
1510000023
Вятрова-Нановска
0110000270
Бързашка
1510000106
Разлогов
1810000180
Симеонова
1510000215
Йорданова
2210002328
Симеонов
1110000120
Горанов
0610000121
РФК Пловдив
Фамилия
УИН
Луков
1610000539
Алиопи
1610000914
Калпакова
1610001069
Стефанова
1610000922
Петкова
1610001059
Семерджиева
1610001087
Пашова
1610001084
Даргов
1610000571
Хаджиев
1610000021
Мурад
1610001063
Рамадан
1610000727
Вълчева
1610001100
Гълъбинова
1610001109
Дрянкова
1610000486
Тодорова
1610001094
Пачов
1610001092
Папучарова
1610000786
Стоянова
1610000711
Милева
1610001113
Атанасова
1610001103
Паунова
0310000413
Стергидис
1610001105
Каравълчев
0210000499
Божков
1610001068
Аршук
1610001097
Гърневска-Мангов
1610000820
Кисьова
1610000908
Калъпова
1610001098
Стайкова
2210005143
Денева
2410000266
Кьолова
1610000968
Календжиева
1610001073
Моллова
1610001077
Пунчева
1610001075
Арабаджова
1610001083
Горова
1610000856

БРОЙ 23
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Починал
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

БРОЙ 23
Име
Елиз
Елка
Емилия
Емилияна
Ива
Иван
Иван
Иванка
Ивелина
Ивета
Илиян
Илияна
Илияна
Инна
Инна
Ирина
Йоана
Кадифе
Кайяне
Калбие
Калина
Камелия
Камелия
Катрин
Кристина
Кристина
Лили
Лилия
Магдалена
Максимилиан
Маргарита
Маргарита
Мариела
Марина
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Марияна
Меглена
Милкана
Мирослав
Мирослава
Михаела
Моамер
Нарин
Нели

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Иса
Веселинова
Христова
Веселинова
Димитрова
Атанасов
Андреев
Недялкова
Петрова
Иванова
Николаев
Илиева
Николаева
Николаева
Иванова
Запрянова
Савова
Исмет
Ованес
Ахмедова
Валентинова
Йорданова
Георгиева
Жорова
Петрова
Николаева
Иванова
Иванова
Захариева
Емилов
Александрова
Петкова
Георгиева
Хасан
Димитрова
Пеева
Петрова
Георгиева
Емилова
Йорданова
Иванова
Христова
Иванова
Илиева
Юлиянова
Константинова
Славков
Найденова
Недялкова
Шериф
Викторова
Георгиева

ВЕСТНИК

Фамилия
Банашък
Стоянова
Дончева
Билюкова-Цацарова
Попова
Узунов
Лесов
Симеонова
Богданска
Въчкова
Матушев
Топалова
Кехайова
Дончева
Ловчалиева
Василева
Пенкова
Хавальова
Зикямова
Етимова
Младенова
Илиева
Пехливанска
Несторова
Делева
Ташева
Вълчанова
Чолакова
Велчева-Скутова
Вълков
Сиракова-Спасова
Бончева
Михайлова
Ал Махамид-Димитрова
Филипова
Кочева
Лилова
Хасомерис
Карева
Вълева
Налбантова
Парасарева
Каладжиева
Лазарова
Тасим
Камишева
Славков
Дечева
Манолова
Кьосе
Парапанова
Фиданова

УИН
1610001107
1610000768
1610000621
2110000099
1610000837
1610001058
1610001095
1610000716
1610000957
1610001065
1610000869
1610000696
1610001112
0410000210
1610000989
1610001110
1610000924
1610001104
1610001067
1610001111
0310000497
2310000216
1610000943
1610001090
1610000766
1610000655
1610000973
1610001071
1610000509
1610001099
1610000670
1610000898
1610000688
1610000577
1610000249
2110000029
1610000258
1610000970
1610001089
1610001088
1610001072
1610001057
1610001079
1910000060
1610000949
1610000889
1610001076
1610000852
1610000941
1610001082
1610001093
1610001062

С Т Р. 2 0 1
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Починал
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

202

ДЪРЖАВЕН

Име
Никол
Нина
Нонка
Павлин
Петър
Петя
Петя
Пламена

Презиме
Георгиева
Димитрова
Георгиева
Митков
Димитров
Проданова
Иванова
Руменова

Рафие
Розалия
Роксана
Росица
Румяна
Румяна
Сара
Сиана
Сибел
София
Станислава
Станислава
Стелла
Стефан
Стефани
Стойо
Стойчо
Стоян
Таню
Таня
Теодора
Тони
Фатма
Христо
Цветелина
Цветелина
Цветелина
Цветелина
Янко

Бахри
Антонова
Огнянова
Ангелова
Райчева
Илчева
Уадах
Велинова
Ердоан

Име
Виктория
Кръстина
Лилия
Мерлин
Младен
Радка
Румянка
Татяна
Христина

Презиме
Боянова
Минчева
Пламенова
Ахмед
Христов
Генчева
Петкова
Стоянова
Борисова

Име
Анета
Бирсян

Презиме
Елинова
Юлхан

Стефанова
Тодорова
Тихомирова
Костадинов
Веселинова
Стефанов
Костадинов
Николаев
Петков
Златанова
Николова
Добринова
Фахри
Димитров
Недялкова
Георгиева
Филипова
Костадинова
Костадинов

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Георгиева
1610001101
Каишева
1610000309
Джалъзова
1610001060
Петков
1610000499
Братанов
1610001066
Проданова
1610000328
Вълчева
1610001080
Финансова-Калайджи- 1610001017
ева
Садулла
1610000978
Говедарова
1610000340
Огнянова
1210000122
Кемелджиева
1610001024
Димова
0310000464
Биринджиева
1610000805
Къддо
1610001085
Големинова
1610001091
Дуваджиева-Емурлова 1610001108
Маева
1610001106
Стефанова
1610000687
Моллова
1610000899
Караджова
2210005090
Илиев
1610001078
Коева
1610001081
Дичев
0210000376
Червенлиев
1610000383
Чавдаров
2210003536
Мачкърски
1610000392
Александрова
1610001086
Кичева
1610000404
Саллакова
1610001070
Рюстем
1610001102
Кралев
1610001061
Рашкова
1610000739
Сабакова
1610000910
Байгънова
1610001074
Козарева
0210000484
Янков
1610000443
РФК Разград
Фамилия
УИН
Делева
1710000064
Атанасова
1710000019
Савова
2210005047
Шукри
1710000051
Младенов
1710000031
Василева
1710000038
Ковачева
1710000043
Михайлова
2710000069
Калоянова
1710000049
РФК Русе
Фамилия
УИН
Веселинова
1810000206
Сакалъ
1810000215

БРОЙ 23
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Починал
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Име
Вероника
Димитра
Еленка
Ирена
Мерел
Митко
Тинка
Цана
Янита

Презиме
Ивайлова
Лефтерова
Тодорова
Стефанова
Мехмедова
Георгиев
Николова
Георгиева
Колева

Име
Георги
Мария-Магдалена
Нурел
Петя
Серхат
Име
Веселин
Диляна
Желязко
Йорданка
Мария

Презиме
Георгиев
Иванова
Стоянов
Иванова
Иванова

Име
Бистра
Деян
Илия
Илчо
Йорданка
Маруша
Райна
Ралица
Селвина
Чавдар

Презиме
Деянова

Име
Ангелина
Антоанета
Борислав
Величко
Венцислав
Веселка
Генка
Емил
Енис
Иван
Йордан
Калина
Калоян
Мартин

Презиме
Иванова
Ангелова
Тодоров
Ангелов
Бойков
Стоилова
Матеева
Георгиев
Ирфан
Костадинов
Весков
Димитрова
Георгиев
Александров

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 3
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Отчислен
Починал
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Починал
Редовен член

Презиме
Стоянов
Радославова

Фамилия
УИН
Игнатова
1810000216
Минчева
1810000159
Табакова
1810000039
Генова
1810000218
Махмудова
1810000217
Коларски
1810000086
Тотева
1810000131
Механджиева
1810000133
Трифонова
1810000219
РФК Силистра
Фамилия
УИН
Ганев
1910000072
Димитрова
1910000064

Реджеб
Димитрова
Мюждат

Мехмед
Морарова
Изет

Редовен член
Редовен член
Редовен член

Илиев
Паско
Филипова
Тодорова
Тодорова
Хубенова
Раифова
Николов

0310000574
1910000076
1910000077
РФК Сливен
Фамилия
УИН
Маринов
2010000030
Петкова
2010000133
Даскалов
2010000132
Янакиева
2010000064
Милева
2010000092
РФК Смолян
Фамилия
УИН
Шилева
2110000080
Георгиевич
1010000146
Шишманов
2110000018
Бойков
1010000110
Манахилова
2610000029
Карова
2110000033
Симеонова
2110000039
Крушкова
2110000097
Карамисирова
2110000098
Казалиев
2110000055
РФК София област
Фамилия
УИН
Вутева
2310000087
Василева
2210000112
Ангелов
2210000192
Петров
2210004813
Янчев
2210002093
Божилова
2210003003
Пашева
1310000023
Борисов
2310000282
Мехмед
0310000591
Лалев
2210000830
Йорданов
2510000065
Пенчева
2310000283
Тодоров
2310000280
Митков
2310000219

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Починал
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

204

ДЪРЖАВЕН

Име
Мирослав
Мюмюн
Нели
Никола
Силвия
Станислав

Презиме
Нанков
Апостолов
Томова
Сергей
Йорданова
Руменов

Име
Аделина
Аделина
Айлин
Аксиня
Албена
Албена
Александра
Александра
Александра
Александрина
Александър
Алиса
Амир
Андреа-Йоанна
Анелия
Анелия
Анета
Ани
Ани
Анита
Анна
Антоанета
Антоанета
Антоанета
Антоанита
Антон
Антония
Антония
Аслихан
Атанас
Атанас
Беатрис
Биляна
Биргюл
Бисерка
Богдана
Богомил
Божидара
Валери
Валери
Ваньо
Ваня
Ваня

ВЕСТНИК

БРОЙ 23
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

Презиме
Ружьова
Красимирова
Максимова
Гоцева
Яниславова
Тихомирова
Милетиева
Христова
Анатолиева
Динкова
Георгиев
Иткова
Мохамед
Владислав

Фамилия
УИН
Нанков
0210000452
Димитров
1610000840
Михайлова
2210001458
Василев
2210003948
Реджова
2210005051
Виденов
2310000279
РФК София – столична
Фамилия
УИН
Семерджиева
2210005238
Митрева
2210005239
Алендарова
2210005240
Лардева
1610000001
Желязкова
2210004797
Ангелова
2210005222
Милетиева
2210005235
Шкодрова
2210005176
Аврамова
2210005212
Динева
2210005269
Александров
2210005067
Динчева
0510000001
Ал-Хусаини
2210000045
Андреева
2210005152

Димитрова
Спасова
Асенова
Първанова
Ленкова
Пламенова
Сергеева
Стоянова
Николова
Бойкова
Любенова
Иванов
Димитрова
Георгиева
Шенол
Кирилов
Бориславов
Стоянова
Орлинова
Кемалова
Йорданова
Божидарова
Стефанов
Апостолова
Стоилов
Тодоров
Петров
Василева
Валериева

Тодорова
Тодорова
Цоцова
Давиткова-Ангелова
Ценева
Тошкова
Сръндева
Христова
Тодорова-Галева
Илчева
Лазарова
Филипов
Сербезова
Иванова
Илияз
Алексов
Кирилов
Кацарова
Благоева
Алиманова
Димова
Гълъбова
Дочев
Боева
Васев
Добринов
Колев
Цветанова
Пеева

Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Доброволен член
Редовен член

2210005181
2210005148
2210000078
2210004882
1610001029
2210005219
2210003789
2210000124
2210003998
2210004918
0310000655
2210000130
2210002959
2210005266
2210004842
2210004996
2210002235
2210005202
0510000095
2210005211
2210000161
2210004015
2210002241
2210002758
2210005264
2210003251
2210004037
2210004038
2210005149

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член

БРОЙ 23
Име
Васил
Велина
Венелина
Венцислав
Вероника
Вероника
Вероника
Весела
Веселин
Веселина
Веска
Виктор
Виктория
Виктория
Виолета
Виолета
Владимир
Върбанка
Вяра
Вяра
Габриела
Габрийела
Галин
Галина
Геновева
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Гергана
Глория
Грета
Даниел
Даниел
Даниела
Даниела
Даниела
Даниела
Даниела
Даниела
Дарин
Дарина
Даринка
Деница
Десислава
Десислава
Десислава
Десислава

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Иванов
Антонова
Евгениева
Маринов
Василева
Михайлова
Колева
Сергеева
Иванов
Божидарова
Желязкова
Николаев
Найденова
Маринова
Митева
Славчева
Георгиев
Иванова
Йорданова
Петрова
Ангелова
Милков
Атанасова
Христова
Димитров
Симеонов
Цветанов
Иванов
Спасов
Христов
Йорданов
Огнянов
Петрова
Чавдарова
Венциславова
Петков
Руменов
Стаматова
Любенова
Костадинова
Христова
Димитрова
Христов
Петрова
Николова
Милкова
Николаева
Пламенова
Христова
Георгиева

ВЕСТНИК

Фамилия
Иванов
Кожухарова
Анева
Димитров
Кирилова
Златкова
Пашова
Николова
Димитров
Скринска-Кирилова
Коджакова
Живков
Пенчева
Димитрова
Попова
Христова
Иванов
Николова
Константинова
Облакова
Стоименова
Митев
Чаушев
Тенева
Хаджиганчева
Димитров
Томов
Момеков
Димитров
Ваков
Зографов
Колев
Гошев
Несторова
Атанасова
Михайлова
Манев
Александров
Кишкина
Тодорова
Маневска
Костадинова
Попова
Пивчева
Георгиев
Койчева
Костова
Йорданова
Рошкова-Спасова
Маринова
Славова
Куманова

УИН
0310000405
2210004985
2210005166
2210005207
2210004057
2210003439
2210005226
2210002332
2210002179
2210000325
2210004069
2210005283
2210005162
2210005165
2210000361
2210004078
2210005217
2210003621
2210005257
2210005215
2210005161
2210005182
2210005164
2210005163
2210000424
2210000430
2210000447
2210004111
2210000434
2310000277
2210002052
2210004767
2210005218
2210002647
2210005244
2210005272
2210003797
2210005224
2210000502
2210004124
2210003560
2210002250
2210004902
2210005177
2210003322
2210005216
2210004130
2210005184
2210003554
2210005171
2210004143
2210005174

С Т Р. 2 0 5
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член

С Т Р.

206

Име
Диана
Диана
Диана
Димитринка
Димитрия
Димитър
Димитър
Димитър
Дона
Доника
Донка
Донка
Дора
Дочка
Евгения
Екатерина
Екатерина
Екатерина
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елена
Елисавета
Елица
Емилио
Емилия
Емилия
Жана
Жанна
Жоржета
Запрян
Здравка
Зорница
Зорница
Зорница
Зоя
Ива
Иван
Иван
Иван
Ивана
Иванка
Ивелина
Идает
Илиа
Илиана
Илиана
Илина
Илиян

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Василева
Иванова
Лазарова
Петкова
Райчева
Иванов
Насков
Йорданов
Георгиева
Живкова
Илкова
Николова
Божилова
Драгомирова
Атанасова
Джалал
Лилова
Радостинова
Николова
Димитрова
Тончева
Пламенова
Пламенова
Живкова
Петрова
Светославова
Асенова
Викторов
Борисова
Жекова
Махер
Янкова
Димитрова
Здравков
Крумова
Здравкова
Симеонова
Димитрова
Танчова
Иванова
Колев
Недков
Трифонов
Михайлова
Йорданова
Бранкова
Веселинов
Николаева
Георгиева
Павлик
Георгиев

ВЕСТНИК

Фамилия
Атова-Тонкин
Генова
Димитрова
Попова
Великинска
Димов
Бъчваров
Димитров
Далева
Кангалова
Железова-Тренчева
Кирякова
Антонова
Дойчева
Алексиева
Ахмед
Дойчинова
Костадинова
Цекова
Николова
Тончева
Тодорова
Яръмова
Илчева
Пачкова
Станкова
Хаджиева-Дюлева
Матеев
Йорданова
Иванова
Ел Кхатиб
Янева
Матвеева
Запрянов
Маврова
Теолова-Михайлова
Симова
Донева
Иванова
Николова
Добрев
Чудомиров
Ангелов
Матич
Велкова
Бояджиева
Дерменджиева
Янкулов
Стоянова
Куманова
Узунова
Рамунски

УИН
2210000558
2210005231
2210005169
2210004150
2210003741
2210000595
2210000606
2210005233
2210005281
2210005208
2210002231
2210005200
2210000640
2210005237
2210002318
2210000671
2210002342
2210004939
2210000695
2210000684
1410000105
2210004666
2210005206
2210005228
2210005198
2210000719
2210005180
2210005270
2210000738
2210003306
2210005280
2210005282
2210002698
2210005179
2210002472
2210005249
2210005248
2210005154
2210000807
1210000121
2210003845
2210002673
2210002252
2210003332
2210002165
2210003831
2210005227
2210003918
2210004744
2210005203
2210005251
2210004238

БРОЙ 23
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Починал

БРОЙ 23
Име
Илиян
Илияна
Илка
Илкер
Ина
Иоанна
Ирен
Ирена
Искра
Йоана
Йоана
Йоанна
Йорданка
Калоян
Карим
Карин
Карина
Катерина
Катерина
Костадин
Красимира
Кристиан
Кристиана
Кристина
Кристина
Кристина
Кристина
Кръстана
Лидия
Лили
Лилия
Лилия
Любен
Любима
Любка
Любов
Люпчо
Магдалена
Македонка
Маргарита
Маргарита
Маргарита
Мариета
Марина
Марина
Мариола
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария
Мария

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Петров
Цветкова
Василева

Фамилия
Ангелов
Стойнова
Маринова
Аксой
Стилианова
Чолакова
Славчева
Паскалева
Петкова
Георгиева
Милчева
Георгиева
Николова
Янчева
Велинова
Йорданова
Ясенова
Тодорова
Валентинова
Граматикова
Христова
Гуцова
Пламенов
Горанов
Мохамед Муин Джубайли
Викторова
Люцканова
Ангелова
Димова
Аврамоска
Ставревска
Атанасова
Йорданова
Милков
Терзиев
Милчева
Маламова
Ивов
Димитров
Свиленова
Димитрова
Николова
Христова
Георгиева
Доскова-Николова
Цветанова
Ананиева
Любомирова
Владева
Атанасова
Кованлъшка
Колева
Колева
Асенова
Стойнева
Славкова
Влахова
Георгиева
Касчиева
Александров
Сираков
Велизарова
Гонкова
Любенова
Миховска
Николаевна
Ризунова
Гаврилов
Петрушева
Стояноска
Иванова
Момкова
Ивелинова
Недева
Яниславова
Желязкова
Димитрова
Стоянова
Стоянова
Чешмеджиева
Димитрова
Крачолова
Станиславова Николова
Панева
Донева
Стоянова
Хабиб
Йорданова
Начева
Каракашоска
Ангелова
Нанова
Димитрова
Ламбова

ВЕСТНИК
УИН
2210003362
2210000896
2210000897
2210003734
2210005232
2210000902
2210000904
2210002445
2210003949
2210005201
2210005147
2210005186
2210004259
2210005259
2210004800
2210003819
2210005214
2210003795
2210003448
2210005278
2310000281
2210005252
2210005145
2210001067
2210002180
2310000272
2210005187
2210001073
2210002937
2210001091
2210001104
2210003230
2210005160
2210003717
2210003594
2210005258
2210003275
2210002336
2210004983
0410000092
2210004863
2210005268
2210003649
2210005234
2210005284
2210001242
2210001284
2210001293
2210001266
2210002884
2210005279
2210005153

С Т Р. 2 0 7
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Починал
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Починал
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

208

Име
Марияна
Мария-Теодора
Мартин
Мартин
Мартин
Мая
Мая
Мелита
Миглена
Милена
Мина
Мирона
Мирослав
Мирослава
Миряна
Михаела
Михаела
Михаил
Младен
Моника
Мохамад
Ханиф
Надка
Натали
Наталия
Наташа
Наташа
Неда
Неделчо
Незабравка
Нели
Нели
Никодим
Никол
Никола
Николай
Николай
Николай
Николай
Николай
Николина
Николина
Николинка
Нина
Нина
Оник
Памела
Пантелея
Паулина
Петина
Петрана
Петър

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Добринова
Светлозарова
Петев
Даниелов
Красимиров
Димитрова
Атанасова
Николаева
Горгиева
Цанкова
Димитрова
Ивелинов
Лилкова
Александрова
Йовчева
Дамянов
Любомиров
Володина

Костадинова
Миленова
Йорданова
Стефанова
Цачева
Красимиров
Йорданова
Венциславова
Александрова
Петров
Красимирова
Енев
Николаев
Ангелов
Райчев
Георгиев
Найчев
Колева
Ивелинова
Дачева
Гаврилова
Илиева
Агоп
Тихомирова
Стилиянова
Младенова
Иванова
Иванова
Тодоров

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Фамилия
Манчева
Радкова
Петков
Александров
Василев
Касабова
Лилова
Василева
Котларова
Коева
Кушлева
Тонева
Мирчев
Каинчалова
Николовска
Циброва
Тужарова
Петров
Диков
Методиева
Латифи

УИН
2210005158
2210004973
2210003271
2210005193
2210004909
2210001333
2210005142
2210002935
2210005220
2210005191
0910000021
2210005273
2210005195
2210005204
2210002917
0310000328
2210005230
2210005247
2210005260
2210003802
2210003165

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен

Илчева-Балдева
Спасова
Борисова
Данаилова
Младеновска-Арсова
Тодорова
Цолов
Илиева
Георгиева
Станоева
Драганов
Гинкова
Хадживасилев
Косовски
Цветанов
Василев
Делев
Петков
Митева
Петрова
Бояджиева
Касабова
Кожухарова
Меджелян
Борисова
Казалиева
Колева
Костадинова
Медарова
Маринов

2210003338
2210005265
2210004408
2210001428
2210002421
2210003225
0310000554
2210001443
2210005213
2210005250
2210003838
2210005209
2210003769
2210004433
2210003559
2210003288
2210005189
2210005271
2210003307
2210005190
2210003016
2210001486
2210001488
2210003325
2210005173
2210005223
2210005168
2210003913
2210001542
2210004464

Отчислен
Редовен член
Доброволен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член

БРОЙ 23
Име
Петър
Петя
Полина
Преслава
Преслава
Ради
Радина
Радина
Радина
Радияна
Радосвета
Радослава
Радостина
Радостинка
Райна
Ралица
Ралица
Ралица
Ралица
Рая
Розалина
Ромина
Росена
Росена
Росица
Росица
Росица
Румяна
Русанка
Савина
Саманта
Светлин
Сибила
Силвана
Силвия
Силвия
Силвия
Силвия
Силвия
Силвия
Симона
Симона
Симона
Славейко
Славея
Славчо
Снежанка
София
Спас
Станимир
Станислав
Станислава

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Петров
Христова
Миленова
Колева
Валентинова
Иванов
Велчева
Мирославова
Георгиева
Антонова
Пламенова
Петкова
Иванова
Момчилова
Емилова
Савова
Велинова
Бориславова
Цветанова
Добринова
Георгиева
Людмилова
Петрова
Росенова
Спасова
Желязкова
Ванкова
Стефанова
Иванова
Пламенова
Христова
Георгиев
Савова
Димитрова
Георгиева
Славчева
Пламенова
Димитрова
Симеонова
Неделчева
Деянова
Любомирова
Мартинова
Спасов
Севдалинова
Валериев
Иванова
Стефанова
Христов
Кралинов
Костадинов
Бойкова

Фамилия
Дончев
Костакиева
Петкова
Кръстева
Ценева
Караджов
Бекова
Генева
Симеонова
Тончева
Минкова
Петкова
Ангелова
Щилянова
Иванова
Тишкова-Стойчева
Новодрянова
Борисова
Иванова
Петкова
Николова
Блажева
Маринова
Крушовалиева
Рогачева
Желязкова
Зафирова
Николова
Желязкова
Паунова
Георгиева
Карапетров
Савова
Монова
Попова
Патрикова
Петкова
Спиридонова
Петрова
Трендафилова
Христова
Георгиева
Славова
Найденов
Станкова
Йовков
Единакова
Григорова
Цанов
Мирев
Сотиров
Невянова

ВЕСТНИК
УИН
2210002984
2210003705
2210005236
2210003860
2210005167
2210001601
2210001602
2210003296
2210005170
2210005159
2210005146
2210005276
0310000420
2210004484
2210002597
2210002415
2210003759
2210005229
2210005210
2210005197
2210003761
2210005150
2210005267
2210005243
2210001669
2210001661
2210003804
2210001692
2210003570
2210005225
2210005155
1510000034
2210005175
2210005144
2210002406
2210004526
2210003232
2210005274
2210005277
2210005262
2210004968
2210005253
2210004953
2210003605
2210004849
2210005245
2210001798
2210002517
2210001812
2210005199
2210005221
2210003945

С Т Р. 2 0 9
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Починал
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен

С Т Р.

210

ДЪРЖАВЕН

Име
Станислава
Станислава
Станка
Стела
Стефани
Стефка
Стефка
Стилияна
Стоян
Татяна
Теменужка
Теодора
Теодора
Теодора
Тетяна
Тотка
Фанка
Хрисия
Христиан
Христина
Христина
Христо
Цвета
Цветан
Цветелина
Цветелина
Цветина
Юксел
Юлиан
Явор
Язан
Яна
Яна
Янка
Ясер

Презиме
Венциславова
Траянова
Цветанова
Миткова
Стефчова
Илиева
Стоянова
Здравкова
Тодоров
Стоянова
Димитрова
Красимирова
Иванова
Ламбрева

Име
Антоанета
Благойче
Веселина
Габриела
Денка
Димо
Йорданка
Николай
Радосвета
Ренета
Росена
Росица
Светла
Светлана
Сиана

Презиме
Цанева

Христова
Николова
Сергеева
Матеев
Иванова
Венциславова
Николаев
Красимирова
Николов
Атанасова
Пламенова
Лъчезарова
Ахмедов
Венциславов
Стоянов
Алахмад
Александрова
Веселинова
Йорданова
Абдул Фатах

Димитрова
Христова
Атанасова
Валентинов
Кирилова
Тодоров
Колева
Велизарова
Асенова
Красимирова
Денчева
Тодорова
Веселинова

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Войнова
2210004951
Карамфилова
2210005157
Стаменкова
2210003166
Димитрова
2210005151
Гергова
2210005261
Духтева
2210001847
Стоянова
2210005196
Чинова
2210005205
Янчев
2210001858
Никова-Кулекова
2210003686
Воденичарова
2210003528
Стоянова
2210002048
Михова
2210005069
Вълканова
2210005246
Тодорова
2210005242
Попова
2210001922
Тошкова
2210001930
Денчева
2210005156
Арабаджиев
1510000214
Лахчева
2210002229
Грозева
2210003738
Костов
2210002683
Стефанова
2210005183
Щинков
2210003581
Узунова
2210003253
Герговска
2210005194
Лефтерова
0210000532
Ахмедов
0410000160
Керимов
2210005185
Минчев
2210003634
Алауад
2210005188
Стоянова
2210004880
Чакърова
2210004714
Бебечева
1310000256
Халум Салура
2210002023
РФК Стара Загора
Фамилия
УИН
Петкова
2410000009
Тасески
2410000244
Динева
2410000265
Христова
2210005172
Димитрова
2210003182
Златев
2410000301
Иванова
2410000084
Герджиков
1610000817
Буюклиева
2410000142
Лазарова
2210004901
Стойчева
2410000295
Благова
2410000302
Иванова
2410000227
Дундарова
2610000145
Видинска
2110000089

БРОЙ 23
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Име
Станимира
Стою
Христина

Презиме
Радостинова
Ганчев
Йорданова

Име
Генчо
Емине
Кристина
Мария
Надеж да-Грета
Нели
Несрин
Пенка
Симона
Хава
Хюлея
Име
Айлин
Боряна
Ваня
Десислава
Добринка
Евгения
Екатерина
Елена
Калина
Маргарита
Михаела
Моника
Цветан
Янка

Презиме
Мюмюн
Иванова
Живкова
Росиславова
Иванова
Демирова
Петкова
Емилиянова
Янкова
Василева
Методиева
Златкова
Димитров
Димитрова

Име
Арзу
Делян
Димка
Ивета
Нина

Презиме
Ахмед
Чанков
Тотева
Николаева
Василева

Име
Афизе
Ивета
Ирина
Мария
Петър
Радка
Савка
Стефан
Тинка
Янчо

Презиме
Бахтиярова
Стефанова
Георгиева
Златева
Любенов
Станева
Добрева
Калчев
Димитрова
Петров

1481
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Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член

Презиме
Светославов
Исмаилова
Каменова
Георгиева
Цанева

Фамилия
УИН
Чакалова
2210003442
Стоев
1310000196
Павлова
2610000065
РФК Търговище
Фамилия
УИН
Генчев
2510000077
Мустафова
2510000078
Петкова
0310000663
Байкова
2510000028
Смилкова
2510000037

Петкова
Мустафа
Славчева
Бисерова
Мустафова
Мустафова

Николова
Басриева
Ненова
Бутрева
Руфатова
Мехмедова

Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член

0310000199
2510000068
2510000041
2510000072
2510000076
2510000075
РФК Хасково
Фамилия
УИН
Иса
2610000168
Димитрова
2610000164
Дженева
2610000120
Панталеева
2610000181
Георгиева
2610000130
Владова
2610000182
Николова
2610000156
Смилянова
2210005178
Марчева
2610000176
Чернева
2610000136
Караджова
2610000171
Костова
2610000183
Соколов
0910000033
Атанасова
2610000151
РФК Шумен
Фамилия
УИН
Адил
2710000118
Войчев
2210003071
Димитрова
2710000117
Иванова
0310000661
Жекова
2710000051
РФК Ямбол
Фамилия
УИН
Инджова
2410000281
Стойчева
2810000080
Георгиева
2810000077
Златева
2810000026
Буцев
2810000079
Толева
2810000039
Чалъкова
2810000043
Стефанов
2810000078
Щерева
0210000097
Гинев
2810000060

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член

Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Промяна 1.03.2020 г. – 1.03.2021 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен

С Т Р.

212

ДЪРЖАВЕН

7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС17 от 9.03.2021 г. за строеж: „Рехабилитация на
източен кей в пристанищен терминал Лом“,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
44238.507.1 по КККР на гр. Лом, община Лом,
област Монтана. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1597
232. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че по дисциплинарно дело № 2/2021 г. по описа
на Висшия дисциплинарен съд за извършени
дисциплинарни нарушения на адв. Мариан Николаев Върбанов, член на Варненската адвокатска
колегия, вписан с личен № 1600057190 в регистъра
на адвокатите, са наложени дисциплинарни наказания по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА – „Лишаване
от право да упражнява адвокатска професия“ за
срок от 3 месеца.
1599
1. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С210022-091-0000121/1.03.2021 г. възлага
на Лъчезар Валериев Петров, ЕГН 880603****,
следния недвижим имот: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 57491.501.535.1.7,
предназначение – жилище, апартамент, площ
75,78 кв. м, ведно с 10,91 кв. м идеални части от
общите части на сградата, намиращ се на адрес: Поморие, община Поморие, област Бургас,
ул. Тутхон № 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, при граници
на същия етаж: 57491.501.535.1.8, 57491.501.535.1.80,
под обекта: 57491.501.535.1.75, 57491.501.535.1.69,
57491.501.535.1.68, над обекта: 57491.501.535.1.21,
57491.501.535.1.20. Сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 57491.501.535,
целият с площ 1171 кв. м, при съседи на имота:
57491.501.95, 57491.501.94, 57491.501.90, 57491.501.466,
57491.501.456, намиращ се в гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, ул. Тутхон № 5.
1560
3. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С210022-091-0000122/1.03.2021 г. възлага
на Лъчезар Валериев Петров, ЕГН 880603****,
следния недвижим имот: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 57491.501.535.1.21,
предназначение – жилище, апартамент, площ
80,40 кв. м, ведно с 11,57 кв. м идеални части
от общите части на сградата, намиращ се на адрес: Поморие, ул. Тутхон № 5, вх. А, ет. 2, ап. 6,
при граници: на същия етаж: 57491.501.535.1.20,
57491.501.535.1.22, под обекта: 57491.501.535.1.7,
57491.501.535.1.80, над обекта: 57491.201.535.1.33.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.501.535, целият с площ 1171 кв. м,
при съседи на имота: 57491.501.95, 57491.501.94,
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57491.501.90, 57491.501.466, 57491.501.456, намиращ
се в гр. Поморие, община Поморие, област Бургас,
ул. Тутхон № 5.
1561
7. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С210022-091-0000131/2.03.2021 г. възлага
на Мирослав Тодоров Попов, ЕГН 750310****,
следния недвижим имот: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 57491.501.535.1.50,
предназначение – жилище, апартамент, площ
98,09 кв. м, ведно с 13,84 кв. м идеални части
от общите части на сградата, намиращ се на адрес: Поморие, община Поморие, област Бургас,
ул. Тутхон № 5, вх. А, ет. 4, ап. 16, при граници
на същия етаж: 57491.501.535.1.49, 57491.501.535.1.51,
под обекта: 57491.501.535.1.37, 57491.501.535.1.38, над
обекта: 57491.501.535.1.58. Сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 57491.501.535,
целият с площ 1171 кв. м, при съседи на имота:
57491.501.95, 57491.501.94, 57491.501.90, 57491.501.466,
57491.501.456, намиращ се в гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, ул. Тутхон № 5.
1562
10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С210022-0910000056/10.02.2021 г. възлага на ТЦ „Боила“ – ООД,
ЕИК 121255261, представлявано от Селена Колева,
София, ул. Самоковско шосе № 2Л, следния недвижим имот: обект КИД 68134.4092.9898.1.114, тип – за
склад, бр. нива – 2, площ: 79,70 кв. м, 0,63% ид.ч. от
общ. ч. на сградата; гр. София, район „Младост“,
ул. Самоковско шосе № 2Л, ет. -2, разположена в
ПИ с идентификатор 68134.4092.9898, с граници:
68134.4092.9898.1.109, 68134.4092.9898.1.113, придобит
с нотариален акт № 122, том ХLVІІ, рег. № 17160,
дело № 10491 от 30.04.2009 г., издаден от Службата
по вписванията – София.
1589
10а. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С210022-091-0000053/10.02.2021 г. възлага на
ТЦ „Боила“ – ООД, ЕИК 121255261, представлявано от Селена Колева, София, ул. Самоковско
шосе № 2Л, следния недвижим имот: обект КИД
68134.4092.9898.1.171, тип – за склад, бр. нива: 1,
площ 56 кв. м, 0,46% ид.ч. от общ. ч. на сградата;
гр. София, район „Младост“, ул. Самоковско шосе
№ 2Л, ет. -1, обект – склад 2, с граници съседи:
68134.4092.9898.1.170, придобит с нотариален акт
№ 122, том ХLVІІ, рег. № 17160, дело № 10491 от
30.04.2009 г., издаден от Службата по вписванията – София.
1590
10б. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С210022-091-0000052/10.02.2021 г. възлага на
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ТЦ „Боила“ – ООД, ЕИК 121255261, представлявано от Селена Колева, София, ул. Самоковско
шосе № 2Л, следния недвижим имот: офис № 15,
намиращ се на нивото на прилежащия терен и
построен на кота -2,85 в сградата на ТЦ „Боила“, заедно с 0,22% ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху УПИ, в
който е построена тя, община Столична, ул. Самоковско шосе № 1 – ТЦ „Боила“, с граници:
север – офис № 1, изток – въздух, юг – ТЦ „Боила“ – І етап, запад – стълбище, фоайе № 14 и
тоалетна, придобит с НА 32, том І, рег. № 3837,
дело № 30 от 2009 г., вписан в Службата по
вписванията с вх. рег. № 17160, акт № 122, том
ХLVІІ, дело № 10491 от 2009 г.
1591
10в. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С210022-091-0000057/10.02.2021 г. възлага на:
ТЦ „Боила“ – ООД, ЕИК 121255261, представлявано от Селена Колева, София, ул. Самоковско
шосе № 2Л, следния недвижим имот: обект КИД
68134.4092.98981.170, тип – за склад, бр. нива: 1,
площ: 58 кв. м, 0,46% ид.ч. от общ. ч. на сградата;
гр. София, район „Младост“, ул. Самоковско шосе
№ 2Л, ет. -1, с граници съседи: 68134.4092.9898.1.109,
придобит с нотариален акт № 122, том ХLVІІ, рег.
№ 17160, дело № 10491 от 30.04.2009 г., издаден от
Службата по вписванията – София.
1592
10г. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С210022-091-0000058/10.02.2021 г. възлага на:
ТЦ „Боила“ – ООД, ЕИК 121255261, представлявано от Селена Колева, София, ул. Самоковско шосе № 2Л, следния недвижим имот:
офис КИД 68134.4092.9898.1.109, намиращ се на
нивото на прилежащия терен и построен на
кота -2,85, на източната част на ТЦ „Боила“ – ІІ
етап – офиси и складове в София, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе № 2Л, състоящ се
от две офис помещения, складово помещение
и санитарен възел, с площ 185,89 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото, с граници съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 68134.4092.9898.1.170,
68134.4092.9898.1.172, 68134.4092.9898.1.114; под
обекта: 68134.4092.9898.1.116, 68134.4092.9898.1.117,
68134.4092.9898.1.115, 68134.4092.9898.1.114; над
обекта: няма, придобит с НА № 188, том ХХХVІІ,
рег. № 16275, дело № 9607.
1593
99. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № С210022-091-0000146/5.03.2021 г.
възлага на Тодор Панайотов Пешников, ЕГН
560304****, следните недвижими имоти: недвижими имоти в „Рудничарски двор“ (бивша мина
Славянка) с площ 50 000 кв. м (по документ за
собственост), образувани от ПИ със стари номера № 006071, ПИ № 006076, ПИ № 006228, ПИ
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№ 006233, ПИ № 004168, ведно с построените
сгради в ПИ № 004168 – административна сграда с площ 230 кв. м, жилищен блок № 1 с площ
180 кв. м, жилищен блок № 2, с площ 130 кв. м,
паянтова сграда – лечебница, с площ 30 кв. м,
паянтова сграда – склад, с площ 150 кв. м и с
обща площ 56 183 кв. м по кадастралната карта,
съгласно Заповед № РД-18-218 от 5.04.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК, включваща
следните поземлени имоти: 1. поземлен имот с
идентификатор 55227.6.233 с площ 20 429 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория
на земята: 9, при съседи: 55227.6.96, 55227.6.119,
55227.6.80, 55227.6.93, 55227.6.248, намиращ се в
землището на с. Палат, община Струмяни, област
Благоевград, местност Слатина; 2. поземлен имот
с идентификатор 55227.6.71 с площ 5713 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория
на земята: 5, при съседи: 55227.6.105, 55227.6.72,
55227.6.248, намиращ се в землището на с. Палат,
община Струмяни, област Благоевград, местност
Слатина; 3. поземлен имот с идентификатор
55227.6.76, с площ 7301 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: пасище, категория на земята:
5, при съседи: 55227.6.105, 55227.6.98, 55227.6.102,
55227.6.248, 55227.6.72, намиращ се в землището
на с. Палат, община Струмяни, област Благоевград, местност Слатина; 4. поземлен имот с
идентификатор 55227.6.228 с площ 2000 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория
на земята: 9, при съседи: 55227.6.134, 55227.6.118,
55227.6.229, 55227.6.100, намиращ се в землището
на с. Палат, община Струмяни, област Благоевград, местност Дрено, и 5. поземлен имот с идентификатор 55227.4.168 с площ 20 740 кв. м, трайно
предназначение на територията: нарушена, начин
на трайно ползване: за добив на руди, при съседи: 55227.4.173,55227.4.165,55227.4.167, 55227.6.248,
намиращ се в землището на с. Палат, община
Струмяни, област Благоевград.
1611
46. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Средни
данъкоплатци и осигурители“, отдел „Събиране“,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот с изх. № С202225091-0000491/14.10.2020 г. възлага на: „Надзорна
агенция подемни съоръжения“ – ЕООД, ЕИК
по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 200696937, адрес за
кореспонденция: гр. Пловдив, с. Първенец, ул.
Съед инение № 41, представлявано от Елена Хрис
това Дърмонска, седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, с. Първенец, ул. Съединение № 41,
следния недвижим имот: творческа база, разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.11.605,
намираща се в гр. Батак, курорта „Цигов чарк“,
с адрес на поземления имот: местност Пущек,
целият с площ: 8216 кв. м, при съседи: 02837.11.663,
02837.11.538, 02837.11.736, 02837.11.766, 02837.11.1047,
02837.11.1146, 02837.11.1145, 02837.11.779, 02837.11.535,
02837.11.564, 02837.11.542, 02837.11.537, 02837.11.531,
02837.11.530, и се състои от следните построени
в имота сгради: 1.1. сграда с идентификатор
02837.11.605.2, със застроена площ 554 кв. м, брой
етажи: 5, предназначение: хотел; 1.2. сграда с
идентификатор 02837.11.605.3, със застроена площ
от 34 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда със специално предназначение; 1.3. сграда с
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идентификатор 02837.11.605.4, със застроена площ
21 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда
със специално предназначение; 1.4. сграда с
идентификатор 02837.11.605.8, със застроена площ
46 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда
за водоснабдяване и канализация; 1.5. сграда с
идентификатор 02837.11.605.9, със застроена площ
от 14 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда
за водоснабдяване и канализация.
1674
43. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С210010-0910000187/16.03.2021 г. възлага на Иво Христов
Попов, адрес за кореспонденция: с. Говедарци,
община Самоков, област София, следните недвижими имоти: 1. поземлен имот – нива (седма категория) в землището на гр. Бобов дол,
местност Родината, № 202007, с ЕКАТТЕ 04501,
площ 4800 кв. м, при граници: нива на „Фундаментал“ – ЕООД, полски път на Община Бобов
дол и нива на наследници на Любен Бачев; 2.
поземлен имот – нива (седма категория) в землището на гр. Бобов дол, местност „Родината“,
№ 202006, с ЕКАТТЕ 04501, площ 2800 кв. м, при
граници: нива на „Фундаментал“ – ЕООД, полски
път на Община Бобов дол и нива на наследници
на Гюргена Милова. Общата сума на закупените
имоти възлиза на 1730,00 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото е вписано от съдията по
вписванията при районния съд по местонахождение на имота.
1634
25. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С210020-0910000110/26.02.2021 г. възлага на „Ел и Клима
Корект“ – ООД, ЕИК 201395965, следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 14275.610.593,
вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, НТП – За друг вид производствен,
складов обект, площ 12 738 кв. м, намиращ се в
с. Гавраилово, община Сливен, ул. Кокиче № 2,
ведно с построените в имота сгради с граници:
14275.610.354, 14275.610.592, 14275.610.594. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота.
1584
68. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С200004-091-0000596/9.11.2020 г., възлага на Община Павликени, ЕИК 000133901, с
адрес: гр. Павликени, бул. Руски № 4, следния
недвижим имот: УПИ III в кв. 19 по ПУП на
гр. Павликени с гаражни клетки с площ 126,00
кв. м, разрушени и негодни за възстановяване и
експлоатация, с остатъци от бетонови основи към
настоящия момент, площ – 2130 кв. м, намиращ се
в Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, с граници: на изток – стопански двор на
СП „БКС“, на запад – улица, на север – ниви, на
юг – стопански двор на СП „БКС“, придобит с акт
за частна общинска собственост № 67/7.09.1998 г.
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Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота. Постановлението за възлагане е вписано в Службата по вписвания – Павликени, на 17.02.2021 г. с вх. рег. № 401
от 17.02.2021 г., дв. вх. рег. № 400 от 17.02.2021 г.,
акт том 2, акт № 65/2021 г.
1563
7. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурси: за Факултета по електроника
и автоматика в гр. Пловдив за доцент, висше
училище, в професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електрически апарати“ – един,
за нуждите на катедра „Електротехника“ и за
Факултета по машиностроене и уредостроене в
гр. Пловдив за доцент, висше училище, в професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Технологии, машини и системи за
леярското производство“ – един, за нуждите на
катедра „Машиностроителна техника и технологии“ – всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат във
филиала на Техническия университет – София,
в гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел.
032/659 552.
1613
265. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за един професор в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки; един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве; един главен асистент в
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (приложни чужди езици за администрация и
управление, английски и френски език). Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите
се подават в Нов български университет, София,
ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“,
офис № 215, тел. 02/8110235.
1588
686. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен
асистент в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Ревматология“ – един към катедра по „Пропедевтика
на Вътрешните болести“; научна специалност
„Урология“ – един към катедра по „Урология и
обща медицина“; научна специалност „Съдебна
медицина“ – един към катедра по „Съдебна медицина и деонтология“, всички към Медицинския
факултет; научна специалност „Епидемиология“ – един към катедра по „Епидемиология и
МБС“ на Факултета по обществено здраве; професионално направление 7.2. Стоматология, научна
специалност „Ортопедична стоматология“ – един
към катедра по „Протетична дентална медицина“,
научна специалност „Ортопедична стоматология“ – един към катедра по „Ортодонтия“ на
Факултета по дентална медицина; професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един към катедра по „Фармацевтични
науки“ на Факултета по фармация, всички – за
нуждите на преподаването на английски език и
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със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.
1623
2. – Институ т ът по зеленчу кови култу ри
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и
зеленчукови консерви“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в
ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.
1624
2. – Община Брацигово на основание чл. 32
и чл. 33, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че ще бъде трасиран влезлият в сила план на новообразуваните имоти,
одобрен със Заповед № ТУ-226 от 18.10.2019 г.
на областния управител на област Пазарджик за
новообразуваните имоти в местностите Таушан
баир, Чобанов баир и Жлъчка, с. Козарско за
ПИ с № 000364, № 000365, № 000366, № 000369,
№ 000370, № 000372, № 000373, № 000375, № 000376
и № 000439. Графикът за трасирането и въвод
във владение ще стартира след обнародването в
„Държавен вестник“.
1577
8. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че с Решение № 283 на
Общинския съвет – гр. Брезово, от 25.02.2021 г.,
протокол № 23, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на ел. кабел
до поземлен имот с идентификатор 06361.56.988,
гр. Брезово, община Брезово, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-581 от 20.08.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, за електрозахранване
на обект „Предприятие за добиване на пчелен мед
и пчелни продукти“. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Брезово пред Административния
съд – Пловдив.
1578
9. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 282 на
Общинския съвет – гр. Брезово, от 25.02.2021 г.,
протокол № 23, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на уличен водопровод до поземлен имот с идентификатор
06361.56.988, гр. Брезово, община Брезово, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-581 от 20.08.2019 г.
на изпълнителния директор на АГКК, за водоснабдяване на обект „Предприятие за добиване
на пчелен мед и пчелни продукти“. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Брезово пред
Административния съд – Пловдив.
1579
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2. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 и 16а, чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 19-12
от 26.01.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, са
одобрени: подробен устройствен план – план за
улична регулация за провеждане на локална обслужваща улица на път І-6 София – Бургас с вход
при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800,
дясно, еднопосочно по посока Ветрен – Бургас
с о.т. 113а – о.т. 113б – о.т. 113в – о.т. 113г – о.т.
113д – о.т. 113е – о.т. 113ж – о.т. 113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена
зона 3/Смф съгласно действащ ОУП на гр. Бургас
в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивша
местност Под шосето (бивша Шосе бою); изменение на подробен устройствен план – план за
регулация по отношение на УПИ ІІ-3, 4, отговарящ
на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823
по КК на гр. Бургас, състоящо се в корекция на
номера на УПИ от ІІ-3, 4 на УПИ VI-3, 4; подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ с идентификатор 07079.12.827
по КК на гр. Бургас (бивш имот с пл. № 024011,
бивша местност Под шосето (бивша Шосе бою),
с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ
с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ
VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор
07079.12.1899, с функционално отреждане на двата
УПИ – „за складовотърговска база за нехранителни стоки и офиси“, с предвидено в УПИ ново
свободно застрояване, посочено с ограничителни
линии на застрояване, на нормативни отстояния от
регулационни граници с предвиждане на застройка
и за ТП, в застроителните линии на нов УПИ
VIII, с предвидени показатели за застрояване за
устройствена зона 3/Смф, както следва – плътност
до 40 %, К инт. до 1,5, озеленяване – мин. 40 %,
и височина – 10,00 м (3 ет.) в устройствена зона
3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в
предвиденото разширение на кв. Ветрен. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас,
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1628
3. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 19-13 от 26.01.2021 г. на Общинския
съвет – Бургас, са одобрени: 1. изменение на
действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ в УПИ І-330,
отреден – „за районен парк“, кв. 45 по плана на
ж.к. Славейков, гр. Бургас, с което се разполагат
четири нови сезонни обекта, с предмет на дейност: два за продажба на ядки, кафе и закуски
(К 5.1 и К 5.2), един за продажба на сладолед
(К 1.4) и един за детск и атрак цион – бат у т
(К 3.3); 2. изменение на действаща план-схема за
разполагане на преместваемите обекти по чл. 56
от ЗУТ в УПИ І-176, 309, отреден – „за парк“,
в кв. 19 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, с
което се разполагат два нови обекта – един целогодишен обект за продажба на кафе и закуски и
един целогодишен обект – павилион, ползван от
общината; 3. изменение на действаща план-схема
за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56
от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас, с което
се разполагат дванадесет нови позиции – два
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сезонни обекта за продажба на сладолед (К 1.25
и К 1.26), четири сезонни обекта за атракции
(К 2.26, К 2.27, К 2.28 и К 2.29), един сезонен
обект за продажба на плажни стоки (К 5.8),
един сезонен обект за продажба на фрешове (К
6.6), един сезонен обект за продажба на закуски
(К 8.6), един сезонен обект за продажба на цигари
(К 9.4), един сезонен обект за продажба на царевица
(К 3.14) и един целогодишен обект – навес (Н 10),
намиращ се пред ресторант „Воденицата“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас,
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1627
5. – Община Велинград съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 37 от
28.01.2021 г. на Общинския съвет – Велинград, е
разрешено изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
трасе на водопровод за обект: Нов довеждащ
водопровод ∅ 150 за водоснабдяване на квартали
65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с. Драгиново, община Велинград, област
Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да обжалват проекта
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
1609
61. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение на план за улична регулация
между о.к. 33, о.к. 34 и о.к. 294 в новопроектирана улица о.к. 33, о.к. 34, о.к. 443 и о.к. 294 с
цел съобразяване с изградената на място улица, стълбовете на електропреносната мрежа и
границите на имотите от кадастралния план и
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация за изменение на урегулирани поземлени имоти VII-93 и VIII-92 в кв. 13 и VI-83
в кв. 14 по плана на с. Писанец, община Ветово.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство
на територията“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1629
93. – Община Габрово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 41 от 25.02.2021 г. на Общинския
съвет – Габрово, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Допълнително водоснабдяване с. Харачери, община Габрово – напорен водоем“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и жалби по
решението до общинската администрация.
1585
114. – Община Генерал Тошево обявява съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Решение № 1-17
от 18.02.2021 г. на Общинския съвет – Генерал
Тошево, за одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на тех-
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ническата инфраструктура – „Външно електрозахранване от СРС № 18 ВЕЛ 20 kV „Присад“,
отклонение за ТП „Пленимир“ в поземлен имот
с идентификатор 56739.13.2 по КК на с. Пленимир
с прокарване на кабелна линия СРН до МТТ
20/0,4 kV 63 kVA в поземлен имот с идентификатор 56040.156.155 за електрозахранване на двуетажна сграда с идентификатор 56040.156.155.1 по
КК на с. Петлешково, община Генерал Тошево“.
Подробният устройствен план – парцеларен план
е изложен в общинската администрация – Генерал Тошево, звено АННСР, стая № 412, където
желаещите могат да се запознаят и да направят
възражение в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1576
48. – Община Свиленград съобщава, че на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от
ЗОС, решение на ОЕСУТ, прието с протокол
№ 1 от 13.01.2021 г., и в съответствие с общия
устройствен план на община Свиленград, одобрен
с Решение № 1013 от 13.11.2018 г. на Общинския съвет – Свиленград, с Решение № 439 от
24.02.2021 г. е одобрен ПУП – план за регулация
за разширение на регулационния план на с. Капитан Андреево, община Свиленград, в източна
посока – разширение на кв. 23 и създаване на
нови квартали 56, 57 и 58, като теренът, включен
в ПИ 36110.31.545 по КК на с. Капитан Андреево,
през който преминава р. Каламица, да се отреди
за „водни площи“. Неразделна част от настоящото
решение е приложеният подробен устройствен
план – план за регулация. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – Свиленград, пред Административния съд – Хасково, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1575
2. – Община Севлиево съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасета на въздушно електрозахранване и водопровод до поземлен имот с идентификатор 65927.88.60
по кадастралната карта на гр. Севлиево. Трасето на
въздушното електрозахранване започва от съществуващ стълб в ПИ 65927.410.217 – второстепенна
улица на община Севлиево, и директно навлиза в
ПИ 65927.88.60, собственост на възложителя Емил
Борисов Милков. Общата дължина е 3,60 м и е
със сервитут спрямо оста на трасето – 2,00 м от
двете страни. Трасето на проектния водопровод
започва от съществуващ водопровод, намиращ
се в ПИ 65927.410.217 – второстепенна улица на
община Севлиево, и директно навлиза в ПИ
65927.88.60, собственост на възложителя Емил
Борисов Милков. Общата дължина е 6,10 м и е
със сервитут спрямо оста на трасето – 1,00 м от
двете страни. Линиите на трасетата са съгласно
графичната част на проекта. 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.
1604
363. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регу-
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лация и застрояване за частично изменение на
застроително-регулационния план на парцел
I-266 „За „ЕЛМА“ – АД, Троян“ в кв. 152 по
плана на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.507.266), с цел обособяване на нови
урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXIV266 – „За обществено обслужване – автосервиз“, XXV-266 – „За обществено обслужване“, и
XXVІ-266 – „За обществено обслужване“. За да се
осигури достъп до тези УПИ, осови точки (о.т.) с
номера 2288, 2289, 2290 и 2291 се заличават и се
създава нова улица с о.т. 2287-2302-2303-2304-2305.
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. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30
от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
1602
147. – Община Шабла на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 178 по
протокол № 24 от 10.02.2021 г. е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните
образувания, представляващ подземен електропровод 20 kV и подземен външен водопровод,
свързващ ПИ 24102.503.186 в землище с. Дуранкулак, община Шабла, с определено трасе:
имот с идентификатор 24102.13.457 по КККР на
с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване –
местен път) – общинска публична собственост;
имот с идентификатор 24102.503.185 по КККР на
с. Дуранкулак (второстепенна улица). На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез техническата служба – Община Шабла.
1605
147а. – Община Шабла на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтерeсуваните лица,
че с Решение № 177 от 10.02.2021 г. по протокол
№ 24 е одобрен ПУП – ППР (подробен устройствен план – план за промяна на регулация) на
част от кв. 79, 80, 81, 116, ул. Стара планина от
о.т. 415 до о.т. 467 и ул. Долина от о.т. 414 до о.т.
421 по регулационния план на гр. Шабла, община
Шабла. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
техническата служба – Община Шабла.
1606

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Димитър Михайлов
Димитров от гр. Варна срещу Наредбата за реда
и условията за пътуване с обществен транспорт
на територията на Столична община в частта є
относно разпоредбата на чл. 10, по която е образувано адм. дело № 1988/2020 г. по описа на
Административния съд – София-град, ІV тричленен състав, насрочено за 16.04.2021 г. от 10,50 ч.
1621
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по жалба на Теодора Недялкова Кунчева от
София, област София, ж.к. Младост 1А, бл. 510,
вх. 1, ет. 2, ап. 1, чрез адв. Надежда Костова от
САК, със съдебен адрес: София 1040, бул. Драган Цанков № 36, СТЦ „Интерпред“, офис 329б,
А д вок ат ско с ъд ру ж ие „Кос т ова и Пе т ров“,
kostovaipetrov@abv.bg, против Заповед № 09-20410 от 30.12.2020 г. на кмета на община Банско,
с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за почасово
платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на община Банско
(НПППМПСТОБ), е заповядано да бъдат въведени в експлоатация участъци от „Синя зона“ в
гр. Банско – зони от 2 – 7; и зони 14 и 15; както и
в гр. Добринище – зона 1 и зона 3, в частта раздел
за гр. Банско: „зона 14 пространството пред хотел
„Сейнт Джон парк“ и хотел „Сейнт Джон Хил“,
е образувано адм. дело № 66/2021 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.04.2021 г. от 11,15 ч.
1601
Софийският градски съд, гражданско отделение, брачни състави, V брачен състав, съгласно
разпореждане на съда от 10.11.2020 г. указва на
Сердар Гювен – гражданин на Република Турция,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
страната и с неизвестен адрес в чужбина, че пред
СГС, гражданско отделение – брачни състави, V
брачен състав, е подадена искова молба по реда
на част трета, глава двадесет и седма от Гражданския процесуален кодекс от Борис Александров
Георгиев срещу ответниците Даниела Виталиева
Стефанова, Сердар Гювен – гражданин на Република Турция, и Александър Сердар Гювен и е
образувано гр. д. № 8290/2020 г. Съдът указва на
ответника Сердан Гювен, че в деловодството на
СГС, гражданско отделение – брачни състави,
V брачен състав, може да се снабди с препис от
исковата молба и приложенията към нея, като
в едномесечен срок от получаването на исковата молба може да подаде писмен отговор, като
изложи становището си по допустимостта и
основателността на иска, възраженията си, ако
има такива, и обстоятелствата, на които те се
основават. В отговора ответникът следва да посочи и своите доказателства. Ответникът Сердар
Гювен следва да посочи съдебен адрес, в противен
случай при неизпълнение на това задължение на
основание чл. 41, ал. 2 от ГПК всички съобщения
до него ще се прилагат по делото, като ще се
считат за редовно връчени.
1598
Районният съд – Благоевград, съобщава на
Мухаррем Мустафа Яшар, роден на 24.07.1983 г.,
с гражданство – Турция, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в съда като ответник по
гр.д. № 24/2021 г., заведено от Юлия Альошева
Яшар с адрес: гр. Кресна, област Благоевград,
ул. Вардар № 14, с правно основание чл. 49, ал. 1
СК за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с копие от искова молба и доказателства
към нея в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“. Ако
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въпреки публикацията ответникът не се яви в
съда за получаване на съдебните книжа, съдът
ще му назначи особен представител на разноски
на ищеца.
1622
Тетевенският районен съд, първи състав,
съобщава на ответника Ардит Кърчуку, род. на
28.06.1992 г., гражданство – Албания, за заведено
гр. дело № 177 от 2021 г. по описа на Районния
съд – Тетевен, от ищцата Радостина Мигленова
Николова от Тетевен, община Тетевен, област
Ловеч, ул. Здравец № 88, за развод с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК и че следва да се
яви в канцеларията на Тетевенския районен съд
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да му бъде връчен препис от
исковата молба ведно с приложенията към нея,
подадена от Радостина Мигленова Николова за
развод с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.
В случай че не се яви, ще му бъде назначен
особен представител при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
1600
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 7.01.2021 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр. д. № 3/2021 г.
по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
129010997, представлявана от председателя є Сотир Стефанов Цацаров, с адрес за призоваване:
Варна, ул. А. Константинов № 17, срещу Леман
Исмаилова Яменова от Търговище и „Косовалъ“ – ЕООД, Търговище, ЕИК 204126016, в общ
размер 798 034,63 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Леман Исмаилова Яменова
в размер 12 500 лв.:
поземлен имот с кадастрален № 4, с площ
1 ПО кв. м, незастроен, за който е отреден
УПИ V с площ 1150 кв. м, намиращ се в кв. 49
по ПРЗ на с. Марчино, община Попово, област
Търговище, при граници: улица от двете страни,
УПИ VIII-7 на Йордан Красимиров Митев и
УПИ VI-5, придобит с нотариален акт за покупка
на недвижим имот № 197, том IV, pег. № 5570,
дело № 581/06.12.2017 г. (акт № 199, том 10, дело
№ 2010/06.12.2017 г. на CB – Попово), собственост
на Леман Исмаилова Яменова, с пазарна стойност
към настоящия момент – 5500 лв.;
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „СЛК
200“, с рег. № Т 3404 МТ, дата на първа регистрация 23.03.2005 г., рама № WDB1714421F060886,
двигател № 27194430568339, придобит с договор
на 23.08.2013 г., собственост на Леман Исмаилова
Яменова, с пазарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Леман Исмаилова
Яменова в размер 654 534,63 лв.:
сумата в размер 60 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове
от „РМС Инженеринг“ – ЕООД, ЕИК 200954736;
сумата в размер 10 000 лв., представляваща
стойността към датата на отчуждаването на поземлен имот с площ 389 кв. м, с идентификатор
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73626.509.168 по КККР на гр. Търговище, с административен адрес: Търговище, ул. Ангел Кънчев
№ 1, отчужден с нотариален акт № 30, том I, pег.
№ 433, дело № 20/2014 г. от 30.01.2014 г. (акт № 36,
том 1, дело № 36/30.01.2014 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 42 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на самостоятелен обект в сграда – апартамент
№ 4, с идентификатор № 73626.511.153.9.10 по КК
на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18
от 17.06.2005 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с предназначение – жилище, апартамент,
с площ съгласно схема № 2916/09.04.2013 г. на
АГКК – Търговище, от 77,53 кв. м, състоящ се
от три стаи, кухня, баня, тоалетна, входно антре
и два балкона, намиращ се в гр. Търговище,
ул. Трапезица № 32, вх. А, ет. 2, ап. 4, отчужден
с нотариален акт № 105, том X, pег. № 7939, дело
№ 698/2013 г. от 4.12.2013 г. (акт № 158, том 20,
дело № 3925/04.12.2013 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 20 500 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност
към датата на отчуждаването на дворно място с
площ 718 кв. м, за което е отреден ПИ с идентификатор № 73626.55.494 по КК на града, с номер
по предходен план: 2061, кв. 2, парцел I, заедно с
построената в имота двуетажна селскостопанска
сграда със застроена площ 165 кв. м, с идентификатор 73626.5050.493, отчужден с нотариален
акт за продажба № 67, том 14, рег. № 14273, дело
№ 1661/2014 г. от 26.09.2014 г. (акт № 99, том 8,
дело № 1504/26.09.2014 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 7500 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност
към датата на отчуждаването на недвижимия
имот, намиращ се в Търговище, ул. Стефан
Караджа № 4, а именно – магазин № 3, представл яващ самостоя телен обек т в сг ра да с
идентификатор 73626.507.229.17.3, отчужден с
нотариален акт № 28, том II, pег. № 4126, дело
№ 2281/2014 г. от 6.11.2014 г. (акт № 73, том 17,
дело № 3214/06.11.2014 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 86 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на следните недвижими имоти: 1. самостоятелен
обект в сграда с административен адрес: Търговище, ул. Хаджи Димитър № 4, ет. 2, който е
изграден на степен „груб строеж“, с предназначение за офис, със застроена площ 59,74 кв. м, с
идентификатор № 73626.506.422.1.3, която сграда
е построена в поземлен имот с идентификатор
№ 73626.506.422, и 2. самостоятелен обект в
сграда – жилище – апартамент № 2, с административен адрес: Търговище, ул. Хаджи Димитър № 4, ет. 3, който е изграден на степен „груб
строеж“, със застроена площ 83,74 кв. м, който
самостоятелен обект по схема е с идентификатор
№ 73626.506.422.1.4, която сграда е построена в
поземлен имот с идентификатор № 73626.506.422,
отчужден с нотариален акт № 36, том 6, рег.
№ 5655, дело № 549/2014 г. (акт № 99, том 8, дело
№ 1504/23.04.2014 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на недвижим имот – дворно място с площ
1400 кв. м, за което е отреден УПИ V-51, в кв. 20
в с. Струйно, община Шумен, ул. Бузлуджа № 7,
заедно с построените в него къща и стопански
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постройки, отчужден с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 43, том III, pег. № 2209,
дело № 318/2014 г. от 20.03.2014 г. (акт № 49, том
5, дело № 858/20.03.2014 г. на СВ – Шумен);
сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на недвижим имот, намиращ се в Търговище,
ул. Черни връх № 18, а именно: сграда с идентификатор № 73626.505.151.1, по КК на гр. Търговище,
одобрена със Заповед № РД-18-18 от 17.06.2005 г.,
с площ 33 кв. м, построена върху общински поземлен имот с идентификатор № 73626.505.151,
отчуж ден с нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 79, том III, pег. № 2452, дело
№ 232/2016 г. от 23.06.2016 г. (акт № 117, том 8,
дело № 1535/23.06.2016 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 30 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на недвижим имот – самостоятелен обект – част
от сутеренни помещения на производствена сграда
за търговска дейност, който се намира в сграда
№ 1, разположена в ПИ № 53535.501.3167, собственост на Производителна кооперация на инвалидите „Йова“, намиращ се в гр. Омуртаг, област
Търговище, ул. Родопи № 4, с площ 167,40 кв. м,
отчужден с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 144, том V, pег. № 3701, дело
№ 823/2015 г. от 25.08.2015 г. (акт № 164, том 7,
дело № 1274/25.08.2015 г. на СВ – Омуртаг);
сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на недвижимите имоти, намиращи се в с. Кръшно, община Търговище, област Търговище, а
именно – УПИ VII-146 с площ 1900 кв. м и УПИ
VIII-156 с площ 2110 кв. м, в кв. 42 по плана на
с. Кръшно, община Търговище, област Търговище,
ведно с построените в поземления имот къща и
стопански сгради, отчуждени с нотариален акт
за продажба на недвижим имот № 157, том 1,
pег. № 841, дело № 64/12.03.2016 г. (акт № 114, том
20, дело № 3862/22.12.2014 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „407“,
с рег. № Т 2312 СТ, дата на първа регистрация
28.11.2007 г., рама № VF36JRHRH21693451, двигател № RHR10DYMK4089709, придобит с договор
на 20.04.2011 г., отчужден на 14.05.2014 г.;
сумата в размер 200 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „ТТ“, с рег. № Т 1569 МТ,
дата на първа регистрация 1.04.2009 г., рама
№ TRUZZZ8J671032248, двигател № BWA130446,
придобит с договор от „Бела ММ“ – ООД, на
16.04.2013 г., към датата на брак у ването м у
2.09.2013 г.;
сумата в размер 12 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „815
Атего“, с рег. № Т 2988 МТ, дата на първа регистрация 4.12.2000 г., рама № WDB9700151K531856,
двигател № 90492200163965, придобит с договор
на 5.10.2013 г., отчужден на 21.05.2014 г.;
сумата общо в размер 720 лв., представляваща
вноски през 2012 г. по сметка BG16 RZBB 9155
1017 8878 11 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр
Леман Яменова, от трети лица, непреобразувани
в друго имущество;
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сумата общо в размер 5000 лв., представляваща
лични вноски през 2012 г. по сметка BG83 СЕСВ
9790 4067 4961 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман
Яменова, непреобразувани в друго имущество;
сумата в размер 12 200 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по сметка BG83 СЕСВ
9790 4067 4961 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман
Яменова, непреобразувани в друго имущество;
сумата в размер 2000 лв., представляваща
погасителни вноски по заем през 2014 г. към
„Консулт 2006“ – ЕООД, преобразувани от лични
вноски по сметка BG83 СЕСВ 9790 4067 4961 00
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата общо в размер 16 000 лв., представляваща вноски по сметка BG83 СЕСВ 9790 4067 4961
00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова, от
трети лица през 2014 г., непреобразувани в друго
имущество;
сумата в размер 800 лв., представляваща
вноски по кредити през 2014 г., преобразувани
от суми, получени от трети лица по сметка BG83
СЕСВ 9790 4067 4961 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 400 лв., представляваща
вноски по кредити през 2014 г., по сметка BG83
СЕСВ 9790 4067 4961 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Леман Яменова, преобразувани от получени суми
от продажба на недвижим имот;
сумата в размер 24 267,50 лв., представляваща
получени суми от трети лица без основание през
2014 г. по сметка BG83 СЕСВ 9790 4067 4961 00 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 720 лв., представляваща получени суми от трети лица без основание през
2014 г. по сметка BG83 СЕСВ 9790 4067 4961 00 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова, непреобразувани в друго имущество;
сумата общо в размер 4582,60 лв., представляваща вноски от трети лица без основание през
2015 г. по сметка BG83 СЕСВ 9790 4067 4961 00 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова, непреобразувани в друго имущество;
сумата общо в размер 2948,52 лв., представляваща вноски по сметка BG83 СЕСВ 9790 4067 4961
00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова, от
трети лица през 2016 г., непреобразувани в друго
имущество;
сумата в размер 8000 лв., представляваща
погасителна вноска по заем през 2017 г., преобразувана от получени суми от трети лица по сметка
BG83 СЕСВ 9790 4067 4961 00 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 2345 лв., представляваща
вноски от трети лица без основание през 2017 г.
по сметка BG83 СЕСВ 9790 4067 4961 0 0 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова, непреобразувани в друго имущество;
сумата в размер 6200 лв., представляваща
погасителни вноски по заем, преобразувани от
лични вноски през 2017 г. по сметка BG83 СЕСВ
9790 4067 4961 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Леман
Яменова;
сумата в размер 6000 лв., представляваща
непреобразуван остатък от суми от трети лица
през 2017 г. по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
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сумата в размер 833 лв., представляваща вноски
по заем през 2017 г., преобразувана от получени
суми от трети лица по сметка BG20 DEMI 9240
4000 1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 2389,33 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
получени суми от трети лица по сметка BG20
DEMI 9240 4000 1424 58 в „Търговска Банка
Д“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 800 лв., представляваща вноски
по заем през 2017 г., преобразувани от получени
суми от трети лица по сметка BG20 DEMI 9240
4000 1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 10 500 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
получени суми от трети лица по сметка BG20
DEMI 9240 4000 1424 58 в „Търговска Банка
Д“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 400 лв., представляваща вноски
от трети лица през 2017 г., по сметка BG20 DEMI
9240 4000 1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД,
с титуляр Леман Яменова, непреобразувани в
друго имущество;
сумата в размер 63 725,63 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
лични вноски по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 14 883,14 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
лични вноски по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 800 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
лични вноски по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 100 лв., представл яваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
лични вноски по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
лични вноски по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 63 032,37 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
лични вноски по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 800 лв., представляваща
вноски по заем през 2017 г., преобразувани от
лични вноски по сметка BG20 DEMI 9240 4000
1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр
Леман Яменова;
сумата в размер 11 733,90 лв., представляваща
непреобразуван остатък от лични вноски през
2017 г., по сметка BG20 DEMI 9240 4000 1424 58
в „Търговска Банка Д“ – АД, с титуляр Леман
Яменова;
сумата в размер 45 000 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2017 г., по сметка BG20
DEMI 9240 4000 1424 58 в „Търговска Банка Д“ –
АД, с титуляр Леман Яменова;
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сумата в размер 6553,76 лв., представляваща
вноски по паричен заем през 2018 г., преобразувани от получени суми от трети лица по сметка
BG20 DEMI 9240 4000 1424 58 в „Търговска Банка – Д“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 4446,24 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2018 г., по сметка
BG20 DEMI 9240 4000 1424 58 в „Търговска Банка
Д“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 63 678,86 лв., представляваща
вноски по паричен заем през 2018 г., преобразувани от лични вноски по сметка BG20 DEMI
9240 4000 1424 58 в „Търговска Банка Д“ – АД,
с титуляр Леман Яменова;
сумата общо в размер 3331 лв., представляваща
погасителни вноски през 2011 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 840 лв., представляваща погасителни вноски през 2012 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова, преобразувани от вноски
по банкови сметки от трети лица;
сумата в размер 2030 лв., представляваща вноски през 2012 г. по кредитна карта, преобразувани
от лични вноски по сметка BG92 FINV 9150 1000
1283 19 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 530 лв., представляваща погасителни вноски през 2012 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова, преобразувани от вноски
по банкови сметки от трети лица;
сумата в размер 1100,68 лв., представляваща
погасителни вноски през 2013 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова, преобразувани от вноски
по банкови сметки от трети лица;
сумата в размер 1512,10 лв., представляваща
погасителни вноски през 2013 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 820 лв., представляваща погасителни вноски през 2014 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова, преобразувани от вноски
по банкови сметки от трети лица;
сумата в размер 1741 лв., представляваща погасителни вноски през 2014 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 12 100 лв., представляваща
погасителни вноски през 2017 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова;
сумата в размер 150 лв., представляваща погасителни вноски през 2017 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова, преобразувани от вноски
по банкови сметки от трети лица;
сумата в размер 3260 лв., представляваща погасителни вноски през 2018 г. по кредитна карта
BG92 FINV 9150 1000 1283 19 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Леман Яменова;
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от „Косовалъ“ – ЕООД, ЕИК 204126016,
в размер 126 000 лв.:
недвижим имот, намиращ се на адрес: Търговище, ул. Родомир № 14, а именно ПИ – урбанизирана територия с площ 896 кв. м, с иден-
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тификатор № 73626.505.125, ведно с построените
сгради: друг вид сграда за обитаване със застроена
площ 86 кв. м, друг вид сграда за обитаване със
застроена площ 4 кв. м, селскостопанска сграда със застроена площ 4 кв. м, на един етаж с
идентификатор 73626.505.125.3, друг вид сграда
за обитаване със застроена площ 40 кв. м, с
идентификатор 73626.505.125.4; селскостопанска
сграда със застроена площ 18 кв. м, на един
етаж с идентификатор 73626.505.125.5, при граници: 73626.505.126; 73626.505.116; 73626.505.125;
7 3 62 6 . 2 0 5.117; 7 3 62 6 . 5 0 5.118; 7 3 62 6 . 5 0 5.1 2 4;
73626.505.571, придобит с нотариален акт за покупка на недвижим имот № 85, том II, pег. № 1730,
дело № 155/2018 г. от 26.04.2018 г. (акт № 38, том
5, дело № 868/26.04.2018 г. на СВ – Търговище),
с пазарна стойност към настоящия момент –
50 000 лв.
недвижим имот, намиращ се в Търговище,
община Търговище, област Търговище, ул. Георги Сава Раковски № 28, а именно поземлен
имот – у рбанизирана територи я с площ 248
кв. м, с идентификатор № 73626.510.30, ведно с
построените в имота жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ 70 кв. м, с идентификатор 73626.510.30.1, и хангар, депо, гараж
със застроена площ 29 кв. м, с идентификатор
73626.510.30.2, при граници: № 73626.510.351;
73626.510.31; 73626.510.337; 73626.510.29, придобит
с нотариален акт за покупка на недвижим имот
№ 68, том VI, pег. № 7789, дело № 757/21.06.2018 г.
(акт № 77, том 7, дело № 1318/21.06.2018 г. на
СВ – Търговище), с пазарна стойност към настоящия момент – 47 000 лв.;
недвижим имот – УПИ I-64,211, с площ 1450
кв. м, в кв. 10 по плана на с. Момино, община
Търговище, област Търговище, при граници:
улица от две страни, УПИ ІІ-63, 64, 210, 211 на
Стефан Мампоров и ПИ № 65 на Петър Криндов, придобит с нотариален акт за покупка на
недвижим имот № 156, том IX, pег. № 12437,
дело № 1275/8.10.2018 г. (акт № 29, том 13, дело
№ 2472/8.10.2018 г. на СВ – Търговище), с пазарна
стойност към настоящия момент – 4000 лв.;
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А5“,
с pег. № Т 9996 ТН, дата на първа регистрация
19.05.2011 г., рама № WAUZZZ8TX A A058772,
двигател № CCW079795, придобит с договор на
30.06.2016 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 25 000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Косовалъ“ – ЕООД, ЕИК
204126016, в размер 5000 лв.:
сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на поземлен имот с планоснимачен номер 461
в кв. 19 по плана на с. Стража, община Търговище, област Търговище, с площ 880 кв. м,
отчуж ден с нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 54, том V, pег. № 4776, дело
№ 509/2018 г. от 10.10.2018 г. (акт № 33, том 13,
дело № 2476/10.10.2018 г. на СВ – Търговище);
сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 73626.176.427,
с трайно предназначение – земеделска, пета категория, с площ 502 кв. м, намиращ се в местност
Драка, гр. Търговище, община Търговище, област
Търговище, отчужден с нотариален акт за продаж-
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ба на недвижим имот № 55, том V, pег. № 4777,
дело № 510/2018 г. от 9.10.2018 г. (акт № 32, том
13, дело № 2475/9.10.2018 г. на СВ – Търговище).
В срок до приключване на първото открито
съдебно заседание в първата инстанция заинтересованите лица могат да предявят своите претенции
върху така описаното имущество. Първото съдебно
заседание е насрочено на 21.06.2021 г. от 10,00 ч.
1557
Хасковският окръжен съд на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 752 по описа на съда за 2020 г. по предявен от
КПКОНПИ против Димитър Атанасов Георгиев,
ЕГН 7007048626, с постоянен адрес: Свиленград,
област Хасково, ул. Климент Охридски № 1, и
Анна Недялкова Георгиева, ЕГН 7207038517, с
постоянен адрес: Свиленград, област Хасково,
ул. Климент Охридски № 1, иск по чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ с цена 43 449,38 лв. за отнемане
на следното имущество:
Дворно място, намиращо се в Свиленград,
област Хасково, с площ 10 кв. м, при граници:
улица, поземлен имот № 1882, което се придава
към УПИ VI-1882 в кв. 91, по плана на Свиленград,
одобрен със Заповед № 602 от 22.11.1993 г. на
кмета на община Свиленград, целият с площ
332 кв. м, при граници: улица, УПИ V и УПИ
XI, собственост на Димитър Атанасов Георгиев,
ЕГН 7007048626, и Анна Недялкова Георгиева,
ЕГН 7207038517.
Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „607“,
рег. № Х7252КА, № на рама VF39D4HXE92114282,
№ на двигател 4HX10DZ344006620, дата на първа
регистрация 25.05.2004 г.
Мотоциклет, марка „Ямаха“, модел „РЖ 07“,
рег. № Х0603К, № на рама JYARJ074000018109,
дата на първа регистрация 28.10.2004 г.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, предмет на иска, в двумесечен
срок считано от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
Насрочва делото за първо съдебно заседание
на 31.05.2021 г. от 13,30 ч.
1567
Софийският градски съд, І гр. отделение,
3 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ
уведомява, че има образувано гр. д. № 9149/2019 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
КПКОНПИ срещу Огнян Борисов Стефанов,
ЕГН 5405117143, с постоянен и настоящ адрес:
София, ж.к. Младост 2 № 208А, вх. 1, ет. 6, ап. 17,
и Мария Симеонова Стефанова, ЕГН 5410256251,
с постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. Младост 2 № 208А, вх. 1, ет. 6, ап. 17, за отнемане
на имущество с обща стойност 669 375,28 лв.,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 141 и чл. 142,
ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от Огнян Борисов Стефанов, ЕГН 5405117143:
Сумата 47 000 лв., представляваща пазарната
стойност на лек автомобил „Ауди“ А8 с ДКА
СА8114ТК към датата на отчуждаването му.
Сумата 2000 лв., представляваща вноски на
каса по разплащателна сметка в левове в „Корпоративна търговска банка“ – АД, по сметка с
ІBAN BG 24 KORP 9220 1049 1259 01.
Сумата 216 327,08 лв., представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в
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евро в „Алианц Банк България“ – АД, по сметка
с IBAN BG 47 BUIN 9561 1000 2510 53.
Сумата 2983,67 лв., представляваща разликата между внесени суми на каса и използваните
средства за погасителни вноски по кредит по
разплащателна сметка в евро в „Алианц Банк
България“ – АД, по сметка с IBAN BG 47 BUIN
9561 1000 2510 53.
Сумата 2464,03 лв., представляваща разликата между внесени суми на каса и трансферираните
суми по сметка № BG 47 BUIN 9561 1000 2510 53
в „Алианц Банк България“ – АД.
Сумата 250 000 лв., представляваща получена
сума в брой лично от Огнян Борисов Стефанов.
Сумата 118 674,90 лв., представляваща получена
сума в брой лично от Огнян Борисов Стефанов.
На основание чл. 151, пр. 1 във връзка с чл. 141 и
чл. 142, ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ от Мария Симеонова Стефанова, ЕГН 5410256251:
Сумата 29 925,50 лв., представляваща разликата между внесени суми на каса и използваните
средства за погасителни вноски по кредит по
разплащателна сметка в левове в „ДСК“ – ЕАД,
с IBAN BG 25 STSA 9300 0000 0065 27.
Съгласно определение от 18.02.2021 г. по
гр. дело № 9149/2019 г. по описа на СГС, І ГО,
3 състав, съдът определя двумесечен срок считано от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане, могат
да встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС.
Гражданско дело № 9194/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 3 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 5.07.2021 г. – 14 ч.
1610
Видинск и ят окръжен съд с оп ределение
от 2.03.2021 г. по т.д. № 10/2021 г. по описа на
Видинския окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 от ТЗ призовава длъжника и кредиторите
на „Туркомфорт“ – ЕООД (в несъстоятелност),
гр. Видин, ЕИК 105515927 – „ЮС-07“ – ООД,
София, „Търговска банка Д“ – АД, гр. София,
и Националната агенция за приходите, София,
за съдебно заседание, което ще се проведе на
30.03.2021 г. от 11,30 ч. в зала № 13, ет. 2 в сградата
на Съдебната палата – Видин, пл. Бдинци № 1,
във връзка с постъпило искане по чл. 679 ТЗ от
„Търговска банка Д“ – АД, гр. София.
1645

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
568. – Адвокатският съвет на Софийската
адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на Софийската адвокатска колегия,
което ще се проведе на 24 и 25.04.2021 г. от 8 ч. в
хотел „Рамада“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза
№ 131, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на отчета за дейността на адвокатския съвет
през отчетната година и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. разглеждане отчета на управителя на ОК
„Адвокат“; 5. приемане бюджета на колегията
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за 2021 финансова година; 6. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната.
1661
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български есперантски съюз“ –
София, на основание заседание на УС на сдружението от 26.02.2021 г., чл. 19, ал. 4 от устава
и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква 72-ро общо
отчетно събрание на сдружението на 15.05.2021 г.
в 9 ч. във Велинград, в залата на Художествената галери я, при следни я дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на УС на сдружението за периода 4.05.2019 г. – 25.04.2020 г. и
25.04.2020 г. – 15.05.2021 г.; 2. финансов отчет
на сдружението за 2019 г. и 2020 г.; 3. приемане
на бюджет на сдружението за 2021 г.; 4. отчетен
доклад на контролната комисия за дейността на
сдружението за периода 4.05.2019 г. – 25.04.2020 г.
и 25.04.2020 г. – 15.05.2021 г.; 5. промени в устава
на БЕС.
1603
1. – Инициативният комитет на сдружение
„Историческо дружество „Българска Орда“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 14.06.2021 г. в 18 ч.
в зала „Вяра“ на Столичната библиотека, пл.
Славейков № 4, София, при следния дневен
ред: 1. проверка на присъстващите, вземане на
решение за кворум и редовност съгласно изискванията на чл. 14 и 17 от действащия устав; 2.
актуализиране на списъчния състав на сдружението: гласуване на отписването на стари членове
(чл. 8) и утвърждаване на новоприети членове;
3. вземане на решение за смяна на седалището
и адреса на управление с нов: София, ул. Любен
Каравелов № 24, ет. 1, ап. 1, телефон: 0887610038;
4. вземане на решение за промяна/допълнение
на целите, като към съществуващите две точки
да се прибавят, както следва: а) дружеството
води системна разяснителна дейност срещу:
кражбите, фалшификациите и изопачаванията на
българската история; опитите за раздробяване на
българския етнос на диалектни зони по езиков
принцип (помашка, шопска, македонска „нации“); б) дружеството провежда последователна
линия на помирително поведение и сближаване
на нашите съплеменници и съседи на Балканите, използвайки добронамерено исторически и
съвременни научни изследвания; в) с дейността
си дружеството се стреми да бъде тълкувател на
исторически митове и търсен съветник по разплитане на исторически казуси; г) важна цел на
дружеството е възпитание на своите почитатели
и последователи в дух на мъдрост, справедливост
и устременост за просперитет; 5. вземане на
решение за разширяване на частта „Дейности и
средства за постигане на целите на дружеството“:
а) като издава научно-популярното списание,
насочено към широк кръг от читатели; б) като
организира семестриални/месечни сбирки – лекции и дискусии по актуални дати на значими
исторически събития от скритата/малко известна
българска история и култура; критични анализи
и изводи; в) като създава и поддържа писателски
кръг от автори на исторически материали: монографии, художествени творби и изследвания;
г) като участва и/или организира прожекции на
исторически – документални и игрални филми,
посещения на исторически обекти, райони, музеи
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и изложби в страната и в чужбина; д) спомага за
разпространението на историческа литература;
е) осъществява контакти с българската диаспора
и приятелите на България по света; 6. вземане
на решение за създаване на нов член в устава,
третиращ допълнителната стопанска дейност,
предвидена от ЗЮЛНЦ, включващ следните дейности: а) издаваното списание да бъде в електронен и хартиен вариант; в него ще се публикуват
исторически статии и лекциите, провеждани в
дружеството; списанието да бъде информатор
за дейността на дружеството, институционален
съветник и популяризатор на исторически материали като Национална доктрина – на България
и на съседните държави, музейна информация и
др.; редакцията на списанието се води от колегия,
която работи на доброволен принцип (в началото),
а при създаване на приходи – и на „хонорар“,
вземане на решение за име на списанието; б)
организиране и координация на ДНК изследвания и популяризиране на този вид дейност – за
исторически и персонални цели; този вид дейност
се осъществява с надлежните държавни разрешения и в сътрудничество със сродни формации,
като „Генеалогическо дружество“, Фондация за
ДНК изследвания, лаборатории; в) създаване на
„Исторически писателски кръг“, който да развие
собствена издателска база, както и съучастие
в издаването/маркетинга и разпространението
на творбите, с които оперира; при възможност
същият да подпомага авторите и материално, и
творчески с цел стабилизиране и утвърждаване
в живота на българите; г) за горните дейности
дружеството да открие банкова сметка, а управлението на средствата по нея да бъдат отговорност
на управителния съвет; 7. вземане на решение
относно представителната власт на сдружението,
а именно: представляващи да бъдат: 7.1. Захари
Рангелов Захариев, ЕГН (……………..), председател;
7.2. Петко Банков Банков, ЕГН (…………..), заместник-председател; 7.3. Поликсена Константинова
Мицова, ЕГН (…………………..), секретар, както и
начинът на упражняване на функциите им: заедно
и поотделно (заедно – по важни и отговорни решения, и поотделно – с докладване на последващо
заседание – по случаи от по-дребен характер); 8.
вземане на решение за избор на управителен съвет:
председател, заместник-председател и секретар,
като предложението е както за представляващите лица (вж. т. 7); 9. вземане на решение за
начина на свикване на общо събрание, начина за
поканване за участие в общото събрание, както
следва: да отпадне задължението да се обнародва
поканата в „Държавен вестник“ (предвидено от
закона изменение); да се урегулира с решение на
общото събрание възможността за известяване
чрез телефонно предаване, изпращане на имейли;
при невъзможност за присъствие по уважителни причини да се прилага упълномощаването,
а представеното пълномощно да има силата на
редовен „глас“; в представеното пълномощно
да фигурират имената на двете страни, както и
номерът на личните документи; 10. вземане на
решение по състава на контролно-ревизионната
комисия (КРК), чийто председател да се избира
от общото събрание, а двамата членове да се назначават преди конкретна ревизия; за председател
на КРК се предлага Деляна Маркова Григорова,
ЕГН (……………..); 11. решение за добавяне на „Мото“
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към текста на девиз на дружеството – „Верност
и чест“, следния цитат, мисъл на H.G.W.: „Нека
научим истината и да я разпространяваме толкова
широко, колкото ни позволяват обстоятелствата,
защото истината е нашето най-силно оръжие, с
което разполагаме.“; 12. решение за утвърждаване
печат на сдружението, съдържащ текст „Сдружение
„Историческо дружество „Българска Орда“; 13.
всички промени да бъдат отразени в нов устав
на сдружението, като се постигне гладко звучене между старите и новите текстове; 14. разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай че не
бъде събран нужният кворум, общото събрание
се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се
счита за законно.
1616
1. – Управителният съвет на „Синдикат на локомотивния персонал в България“ (СЛПБ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание със статут на конференция на
22.06.2021 г. в 12 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 114А, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на управителния съвет за
дейността на СЛПБ през 2020 г.; 2. приемане
на отчет на финансово-контролната комисия за
финансовата 2020 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет за 2020 г.; 4. приемане изменения
и допълнения в устава на СЛПБ; 5. избиране и
освобождаване, включително освобождаване от
отговорност на членове на управителния съвет
и ФКК; 6. приемане на основните насоки и
програми за дейността на СЛПБ през 2021 г. и
следващите; 7. обсъждане и приемане на щата и
бюджета на СЛПБ за настоящата година; 8. приемане на проекти за колективни трудови договори
и споразумения; 9. приемане мерки и форми за
провеждане на ефективни синдикални действия;
10. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с
един час и ще се проведе на същото място, при
същия дневен ред и ще бъде редовно, колкото и
членове да се явят.
1632
27. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, съгласно чл. 81 и 82 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо събрание на
колегията на 24.04.2021 г. от 8 ч. в зала „Европа“
на Фестивален и конгресен център – Варна, и на
25.04.2021 г. от 11 ч. до 14 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Варна, ул. Батак № 7, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Адвокатския съвет – Варна, през отчетната
2020 г. и приемане на решения по него; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на адвокатския съвет
на колегията за финансовата 2021 г.; 5. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 6. организационни въпроси. Поканват се
всички адвокати да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на 24.04.2021 г. в 8 ч. на
основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата
събранието се отлага с един час и се провежда
независимо от присъстващите членове.
1612
3. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на пазарджишките художници“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
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29.05.2021 г. от 10 ч. в Пазарджик, Лапидариум
на РИМ – Пазарджик, ул. К. Величков № 15, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на УС през 2019 – 2020 г.; 2. финансов отчет за
2019 – 2020 г.; 3. отчет на РК за същия период; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. избор на ревизионна комисия; 6. други. Писмените материали
по дневния ред за събранието се намират на адрес:
Пазарджик, ул. 2-ри януари № 19, галерия „Георги
Машев“, и са на разположение всеки работен ден
от 8,30 до 14,30 ч. Регистрацията на членовете
на сдружението и на упълномощените лица ще
се извърши на датата и мястото на провеждане
на събранието от 9,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 11 ч., на същото място,
при същия дневен ред и се провежда при кворум
от присъстващите членове.
1581
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по ориентиране „Кракра Пернишки“ – Перник,
свиква общо събрание на 20.05.2021 г. в 17 ч.
в Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий № 11,
ет. 3, стая 6, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението; 2. доклад
на контролния съвет; 3. освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на досегашните управителен съвет и контролен съвет; 4.
приемане на бюджет на сдружението за 2021 г.;
5. промяна на седалището на сдружението; 6.
приемане на нов устав на сдружението; 7. избор
на нов управителен съвет; 8. избор на председател, заместник-председател и секретар на сдружението. Предложения за решения на общото
събрание на сдружението: по т. 1 приема отчета
на УС на СКО; по т. 2 приема доклада на КС
на СКО; по т. 3 освобождават се от длъжност
и от отговорност досегашните членове на УС и
КС; по т. 4 да се приеме бюджет на сдружението за 2021 г.; по т. 5 променя седалището на
сдружението: гр. Перник, и адрес: ул. Св. св.
Кирил и Методий № 11, ет. 3, стая 6; по т. 6
приема нов устав на сдружението; по т. 7 избира
нови членове на УС в състав от 5 души; по т. 8
избира председател, заместник-председател и
секретар на сдружението. Материалите за общото
събрание са на разположение в работно време
на адрес: Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий
№ 11, ет. 3, стая 6.
1582
423. – Окръжният съд – Разград, на основание
чл. 23, ал. 2 от устава на сдружение „Агробизнесцентър – Кубрат“ (ЕИК 116518440) свиква общо
събрание на 23.04.2021 г. от 16 ч. в гр. Кубрат, п.к.
7300, ул. Борис І № 15, при следния дневен ред:
1. приемане и освобождаване на членове на сдружение „Агробизнесцентър – Кубрат“; 2. промяна
в устава на сдружение „Агробизнесцентър – Кубрат“; 3. избор на управителен съвет и председател
на сдружение „Агробизнесцентър – Кубрат“; 4.
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приемане на годишен доклад за 2018 г. и годишен
отчет за 2018 г. на сдружението; 5. приемане на
годишен доклад за 2019 г. и годишен отчет за
2019 г. на сдружението; 6. приемане на годишен
доклад за 2020 г. и годишен отчет за 2020 г. на
сдружението; 7. разни. Поканват се всички членове
на „Агробизнесцентър – Кубрат“ да участват в
общото събрание. В случай че в посочения час
не се явят най-малко половината плюс един от
всички членове, събранието се отлага с един час
същия ден и на същото място.
1660
87. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 89, т. 1
във връзка с чл. 81, ал. 2 от ЗА и решение от
11.12.2020 г. на ВАдвС и ЗМДВИП (ДВ, бр. 98 от
2020 г.) свиква редовно общо събрание на колегията
на 24.04.2021 г. и на 25.04.2021 г. Събранието ще
започне работа на 24.04.2021 г. от 10 ч. в заседателната зала на адвокатската колегия в гр. Хасково,
ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната, който ще започне в 10 ч.
и ще продължи до 15 ч. на 24.04.2021 г. В случай
че в 15 ч. пред изборното бюро има негласували избиратели, те се допускат до гласуване.
Работата на събранието и изборът на делегати
ще продължат и на 25.04.2021 г. от 9 ч. до 12 ч.
в заседателната зала на адвокатската колегия в
гр. Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5. В случай
че в 12 ч. пред изборното бюро има негласували
избиратели, те се допускат до гласуване; 2. разни.
1637
10. – Управителният съвет на Териториалната организация на Научно-техническите
съюзи – Хасково, на основание чл. 26, ал. 3
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
упълномощените представители на сдружението
на 20.05.2021 г. в 16 ч. в седалището на организацията: Хасково, ул. Сан Стефано № 3 – Дом
на науката и техниката, ет. 3, пленарна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на ТО на НТС – Хасково, за периода
2016 – 2020 г.; 2. приемане на финансов план на
ТО на НТС – Хасково, за периода 2021 – 2025 г.;
3. освобождаване на досегашния УС и избор на
нов УС на ТО на НТС – Хасково. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1631
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Христо Ботев“ –
с. Цонево, област Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.04.2021 г. в
18 ч. в столовата на ОУ „Христо Ботев“, с. Цонево,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността;
2. промяна в устава; 3. избор на нов съвет на
настоятелите; 4. разни.
1580
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