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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народния представител доц. д-р Джевдет Чакъров към
министъра на здравеопазването проф.
Асена Сербезова относно политиката
на правителството за преодоляване
на недостига на лекари в определени
специалности и на медицински сестри
и за задържане на младите лекари и
медицинските сестри в България
 Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове
на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на
документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата
и медиите, както и процедурата за
избор от Народното събрание
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 Указ № 110 за освобождаване на Драгомир Валериев Заков от длъжността
постоянен представител на Република България в Северноатлантическия
съвет към Организацията на Северноатлантическия договор
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 Указ № 111 за награждаване на проф.
Атанас Стефанов Куртев с орден
„Стара планина“ втора степен
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Министерски съвет

 Постановление № 45 от 7 април
2022 г. за одобряване на допълнителни
разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране
на разходи за данък върху добавената
стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата
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 Постановление № 46 от 7 април
2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по
Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
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 Постановление № 47 от 7 април
2022 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
10

Президент на Републиката

 Постановление № 44 от 6 април
2022 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и по Програмата
за морско дело и рибарство за периода
2014 – 2020 г.
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 Постановление № 48 от 7 април
2022 г. за изменение на Постановление № 267 на Министерския съвет от
2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет
по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за Инвестиционен проект „Модернизация на жп линия
София – Драгоман – сръбска граница,
жп участък Волуяк – Драгоман“ на
Национална компания „Железопътна
инфраструктура“
по
Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
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 Постановление № 49 от 7 април
2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
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 Постановление № 50 от 7 април
2022 г. за приемане на Наредба за реда
за оформяне, подаване и разглеждане
на опозиции по Закона за марките и
географските означения
11
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Министерство на отбраната
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на
Инспектората на Министерството
на отбраната
21
Комисия за финансов
надзор
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за
изискванията към границата на платежоспособност и собствените сред-
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ства на пенсионноосигурителното
дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на
управляваните от него фондове
22
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 96 от 24 март 2022 г. за
приемане на Регулаторна политика за
управление на радиочестотния спектър за граждански нужди
23

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането
на народния представител доц. д-р Джевдет
Чакъров към министъра на здравеопазването
проф. Асена Сербезова относно политиката
на правителството за преодоляване на недостига на лекари в определени специалности
и на медицински сестри и за задържане на
младите лекари и медицинските сестри в
България
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
В срок от три месеца от датата на приемане на настоящото решение министърът на
здравеопазването да представи пред Народното събрание конкретни мерки с конкретни
срокове за тяхната реализация за преодоляване на недостига на лекари в определени
специалности и на медицински сестри и за
задържане на младите лекари и медицинските
сестри в България.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 1 април 2022 г. и е подпечата но с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2289

РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати
за двама членове на Съвета за електронни
медии, представяне и публично оповестяване
на документите и изслушване на кандидатите
в Комисията по културата и медиите, както и
процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1
от Закона за радиото и телевизията и чл. 89
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за двама
членове на Съвета за електронни медии,
представяне и публичното оповестяване на
документите и изслушване на кандидатите в
Комисията по културата и медиите, както и
процедурата за избор от Народното събрание:
I. Предлагане на кандидати за двама
членове на Съвета за електронни медии и
представяне на документите им
1. Предложения за кандидати за двама
членове на Съвета за електронни медии се
правят от народни представители и от парламентарни групи. Предложенията се внасят
в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата
и медиите в 7-дневен срок от приемането
на тези процедурни правила от Народното
събрание. Към предложенията се прилагат
следните документи:
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а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 25 от Закона за радиото
и телевизията, че кандидатът има българско
гражданство съгласно приложение № 2 към
решението;
в) подробна автобиография;
г) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в следните области: електронни
медии, електронни съобщения, журналистика,
право или икономика;
е) документи (информация), удостоверяващи, че предложеният кандидат има обществен
авторитет и професионално признание съгласно чл. 25 от Закона за радиото и телевизията;
ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно
приложение № 3 към решението.
2. Обстоятелството по чл. 26, т. 1 от Закона за радиото и телевизията се установява
служебно от администрацията на Народното
събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените
към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок
не по-късно от три дни преди изслушването.
2. Публик у ването на предложени ята и
документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на
личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването може да представят на Комисията по културата и медиите становища за
кандидатите, включващи и въпроси, които да
им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведом яване
може да изпращат в Комисията по културата
и медиите въпроси към кандидатите, които
да им бъдат поставени по време на изслушването. Анонимни становища и сигнали не
се разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София 1169, пл. Княз
Александър I № 1, Комисия по културата и
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медиите, или по електронен път на e-mail:
kkm@parliament.bg.
6. Становищата и въпросите се публикуват незабавно след получаването им на
специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни и Закона за защита на
класифицираната информация.
ІІІ. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по културата и медиите.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по културата и медиите
проверява представените документи и дали
кандидатите отговарят на изискванията за
заемане на длъжността.
2. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответен компетентен орган.
3. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в
интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
4. Кандидатите се представят от вносителите на предложението по азбучен ред на
собствените имена на кандидатите – до 5
минути.
5. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане
на длъжността – до 3 минути.
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6. Комиси ята по к улт у рата и медиите
провежда разисквания по направените предложения. Народните представители, членове
на комисията, може да задават въпроси към
кандидатите по азбучен ред на собствените
им имена, включително и такива, постъпили
по реда на раздел II – до 2 минути на народен
представител за кандидат. След изчерпване
на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители той
отговаря – до 10 минути.
7. Председателят на Комисията по културата и медиите представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в комисията
от лицата по чл. 89, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание, на които не е получен отговор – до
две минути всяко.
8. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10
минути.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията по културата и медиите
на основание чл. 89, ал. 5 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание изготвя доклад от изслушването
на кандидатите. Към доклада се прилага
и проект на решение за избор на всек и
кандидат за член на Съвета за електронни
медии.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение
на другите кандидати.
V. Избор на двама членове на Съвета за
електронни медии от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието може да присъстват
предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по културата
и медиите.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложенията по азбучен ред на
собствените имена – до две минути.
4. Разискванията се провеждат по реда на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

6. Когато има няколко кандидати за членове
на Съвета за електронни медии, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
им имена.
7. За избрани се смятат двамата кандидати,
получили повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители.
Ако има няколко кандидати, получили повече
от половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избрани са двамата
кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. В случай че двама или повече кандидати
имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях при същите условия.
9. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
10. Когато при повторното гласуване по
т. 8 и 9 никой от кандидатите не получи
необходимите гласове или когато някой от
кандидатите се откаже от участие в избора
преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, а той е единствен кандидат,
както и в случаите, когато няма кандидат,
Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният член на
Съвета за електронни медии подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1
от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество във връзка с чл. 26, т. 2 и чл. 27,
ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
по образец съгласно приложение № 4 към
решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 членът на Съвета
за електронни медии подава декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество по образец съгласно
приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 7 април 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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Приложение № 1
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. .................................................................... ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
член на Съвета за електронни медии.
Дата: ......................
Декларатор: ..............
Приложение № 2
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. .................................................................... ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин.
Дата: ......................
Декларатор: ..............
Приложение № 3
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. .................................................................... ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Дата: ......................
Декларатор: ..............

ВЕСТНИК
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изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията по чл. 26, т. 2 и
чл. 27, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ......................
Декларатор: ..............
Приложение № 5
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. .................................................................... ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
в качеството ми на член на Съвета за електронни медии
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата.../.../... г. е настъпила промяна в
декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното
обстоятелство:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ......................
Декларатор: ..............
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Приложение № 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и чл. 26,
т. 2 и чл. 27, ал. 1 от Закона за радиото и
телевизията
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. .................................................................... ,

УКАЗ № 110
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Драгомир Валериев Заков
от длъжността постоянен представител на
Република България в Северноатлантическия
съвет към Организацията на Северноатлантическия договор.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На г ра ж да вам п роф. Ата нас С т ефа нов
Куртев с орден „Стара планина“ втора степен за изключително големите му заслуги в
областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 4 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 6 АПРИЛ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 309 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (обн., ДВ, бр. 105 от
2018 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2019 г., бр. 101
от 2020 г. и бр. 67 от 2021 г.), в приложението към член единствен се правят следните
изменения и допълнения:
1. В длъжностно ниво 26 се създават редове 19 и 20:
„
19.

Главен инженер
във Военно-географска служба

ТН2

1426 7019

кп1

ВЕСТНИК
20.
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Главен инженер
във Военно-географска служба

ТН2

1426 6020

кп5

“
2. В длъжностно ниво 23 редове 4 и 5 се
заличават.
3. В длъжностно ниво 22 ред 1 се заличава.
4. В длъжностно ниво 21, на ред 8, в колона
3, след йерархическото ниво „ОН1“ се поставя
наклонена черта и се добавя „ОН2“.
5. В длъжностно ниво 20, на ред 8, в колона 3 йерархическото ниво „ТН1“ се заменя
с „ОН2/ТН1“.
6. В длъжностно ниво 19, на ред 2, в колона
2 думите „вид въоръжена сила“ се заменят
със „СКС/вид въоръжена сила“.
7. В длъжностно ниво 17, на ред 13, в колона 3 йерархическото ниво „ТН1“ се заменя
с „ОН2/ТН1“.
8. В длъжностно ниво 9:
a) на ред 6, в колона 2, след думите „Медицинска сестра“ се поставя наклонена черта и
се добавя „Медицинска сестра (специализант)“;
б) на ред 7, в колона 2, след думите „Медицинска сестра-борден“ се поставя наклонена
черта и се добавя „Медицинска сестра-борден
(специализант)“;
в) създава се ред 55:
„
ОН2/ТН1/
Старши воТН2/ТН3/
55. долаз-дълбоТН4/ТН5/
ководник
ТН6/ТН7

3209 2055

по1

“
9. В длъжностно ниво 8, на ред 4, в колона 3 йерархическото ниво „ОН2“ се заменя
с „ОН1/ОН2“.
10. В длъжностно ниво 7 се създава ред 89:
„
Водолаз89. дълбоководник

„

ОН2/ТН1/
ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

3007 2089
3107 2089
3207 2089

по1

“
11. В длъжностно ниво 5 се създава ред 79:
Водола з79. д ъ лбоко водник

ОН2/ТН1/
ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

4305 1079
4405 1079

“
§ 2. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
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(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39
и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8,
55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г.,
бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г., бр. 78 от 2017 г.,
бр. 49, 56 и 106 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г.,
бр. 9 и 86 от 2020 г. и бр. 67 от 2021 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 3 думите „Инвестиции в
отбраната“ се заменят с „Политика по въоръженията“.
2. В чл. 5б, ал. 2, т. 8 думите „Връзки с
обществеността“ се заменят с „Връзки с обществеността и протокол“.
3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Общата численост на персонала
в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени със закон
или с акт на Министерския съвет, които не
са част от въоръжените сили по чл. 50, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, е посочена в приложение № 6.“
4. Приложение № 6 към чл. 8 се изменя
така:
„Приложение № 6
към чл. 8
Общата численост на персонала в структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, създадени със закон или с акт на
Министерския съвет, които не са част от въоръжените сили по чл. 50, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
1. Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“ – 409 щатни бройки.
2. Институт по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“ – 96 щатни бройки.
3. Национа лен военноистори ческ и м узей – 69 щатни бройки.
4. Информационен център на Министерството на отбраната – 58 щатни бройки.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, който влиза в сила от
1 юли 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2260

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2022 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък
върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело
и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2022 г. в общ размер до 27 000 000 лв.
за финансиране на разходи за данък върху
добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело
и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г. на общини по одобрени
за подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони и по Програмата
за морско дело и рибарство за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2022 г., както следва:
1. по „Политика на Министерството на
земеделието в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Развитие
на селските райони“ – с 25 000 000 лв.;
2. по „Политика на Министерството на
земеделието в областта на рибарството и аквакултурите“, бюджетна програма „Рибарство
и аквакултури“ – с 2 000 000 лв.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните
промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 86 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

С Т Р.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2292

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища
2020 – 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 6 209 126 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за
изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини
и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г. – 33 600 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за
2022 г. – 6 175 526 лв., разпределени съгласно
приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 2.2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. на базата на фактически
извършени разходи.

ВЕСТНИК
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Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и т. 2 от Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г. за
приемане на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища за
периода 2020 – 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община
Белица

Област

Дейност/Предназначение

Благоевград Пристройка, отредена за детска градина към обществена
сграда, с. Горно Краище
Гоце Делчев Благоевград Изграждане на учебен блок № 2 на Първо основно училище
„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев
Айтос
Бургас
Изграждане нова сграда на детска градина в УПИ I, кв. 136,
гр. Айтос
Бургас
Бургас
Изграждане на Детска градина „Синчец“ – филиал в УПИ ХIII,
кв. 32, по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас – 393 909 лв.;
Изграждане на Детска градина „Надежда“, блок В, УПИ I,
кв. 121, зона „В“, ж. к. Меден рудник, гр. Бургас – 65 479 лв.;
Изграждане на нов учебен корпус в двора на Професионална
гимназия по романски езици „Г. С. Раковски“ и Професионална
природо-математическа гимназия „Н. Обрешков“ в УПИ I, кв.
130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас – 47 712 лв.

Средства
(в лв.)
32 113
141 705
412 615
507 100
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С Т Р. 9
Средства
(в лв.)

Малко
Търново

Бургас

Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на
пристройка на Детска градина „Ален мак“, с. Звездец

140 395

Руен

Бургас

Пристройка и надстройка с един етаж на Детска градина в
УПИ II-311, кв. 27, с. Руен

180 968

Аксаково

Варна

Изграждане нова сграда на детска градина „Детелина“ –
с. Изворско

293 682

Видин

Видин

Пристрояване сградата на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин

319 027

Габрово

Габрово

Реконструкция, обзавеждане и оборудване на сграда и дворно
пространство – база 2, в с. Яворец на Детска градина „Дъга“

240 426

Добрич

Добрич

Изграждане на нова сграда за Детска градина № 10 „Слънчице“, гр. Добрич

126 493

Кърджали

Кърджали

Изграждане на пристройка към сграда на Детска градина
„Чайка“, гр. Кърджали – 6600 лв.; Реконструкция и обновяване на сградата на бивша Детска ясла № 5 в гр. Кърджали –
14 388 лв.; Изграждане на пристройка към Детска градина
„Щастие“ в гр. Кърджали – 5783 лв.; Изграждане на нова
детска градина в кв. Възрожденци, гр. Кърджали – 25 475 лв.;
Реконструкция и обновяване на сградата на ОУ „Г. Бенковски“ в гр. Кърджали“ – 23 760 лв.

76 006

Ловеч

Ловеч

Частично преустройство и пристрояване на ПЕГ „Екзарх
Йосиф“, гр. Ловеч

369 271

Перник

Перник

Изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка към
сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник

1 368 470

„Марица“

Пловдив

Изграждане на три нови класни стаи в ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево

3 282

Раковски

Пловдив

Изграждане на сграда за Детска градина „Дъга“ в с. Чалъкови

776 613

„Родопи“

Пловдив

Цялостно изграждане на нова сграда на Детска градина „Синчец“ в УПИ IV, кв. 13 по плана на с. Браниполе

64 800

Сливен

Сливен

Изграждане на нов училищен корпус за нуждите на ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ в с. Сотиря

37 613

Твърдица

Сливен

Основен ремонт на Детска градина „Щастливо детство“, гр.
Твърдица

211 089

Костенец

Софийска

Изграждане на пристройка към физкултурен салон в СУ „Св.
Климент Охридски“, гр. Костенец

86 100

Самоков

Софийска

Преустройство, реконструкция и пристрояване на детска градина в УПИ XV, кв. 17 по плана на гр. Самоков, във филиал
на Детска градина „Пролет“ – 3600 лв.; Двуетажна пристройка и преустройство на част от Детска градина „Детелина“ в
УПИ I, кв. 219 по плана на гр. Самоков – 168 428 лв.; Пристройка и преустройство на част от Детска градина „Зорница“
в УПИ XIX, кв. 180 по плана на гр. Самоков – 480 лв.

172 508

Своге

Софийска

Реконструкция и пристрояване на Детска градина „Александър
Вутимски“, гр. Своге

89 460

Казанлък

Стара Загора Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък

204 888

Стара Загора Стара Загора Изграждане на многофункционална сграда, образователни
съоръжения, общежитие, столова и дворно пространство в
УПИ II – училище, кв. 412, гр. Стара Загора, за нуждите на
ПГКНМА

12 232

Свиленград
Общини
2293

Хасково

Изграждане на Детска градина „Снежанка“, гр. Свиленград

308 670
6 175 526
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2022 г. в размер на 80 100 лв. за разплащане
на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица
по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от
войните на Република България и по чл. 16
от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
разпределени, както следва:
1. по бюджетна програма „Медицинско
осигуряване“ – 13 565 лв.;
2. по бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ –
66 535 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2022 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 4 от Закона за
ветераните от войните на Република България и чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

2294

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 267 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителни плащания от централния
бюджет по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за Инвестиционен проект „Модернизация
на жп линия София – Драгоман – сръбска
граница, жп участък Волуяк – Драгоман“
на Национа лна компания „Железопътна
инфраструктура“ по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „31 март 2022 г.“
се заменят с „30 април 2022 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
31 март 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2295

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2022 г. в размер до
43 000 000 лв. за изплащане на разходите по
чл. 1, ал. 5, т. 4.1 и 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Увеличава утвърдените разходи
по „Политика в областта на пазара на труда,
свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна
политика на пазара на труда“ по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2022 г. в размер до 7 000 000 лв.
разходи за персонал.
(2) Увеличава у твърдените разходи по
„Политика в областта на трудовите отношения“, бюджетна програма „Осигуряване
на подходящи условия на труд“ по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2022 г. в размер до 2 000 000 лв.
разходи за персонал.
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(3) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното подпомагане
и равнопоставеността на жените и мъжете“,
бюд жетна прог рама „Социа лни помощи“
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2022 г. в размер до
23 000 000 лв., в т.ч. до 17 000 000 лв. за текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата по показател „Месечна целева
помощ при обявена извънредна епидемична
обстановка на семейства с деца до 14-годишна
възраст“ и до 6 000 000 лв. разходи за персонал.
(4) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“,
бюджетна програма „Подкрепа на и за хората
с увреждания“ по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2022 г. в
размер до 3 000 000 лв. разходи за персонал.
(5) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“,
бюджетна програма „Подкрепа за децата и
семействата“ по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2022 г. в
размер до 8 000 000 лв. разходи за персонал.
Чл. 3. Със сумата в размер 17 000 000 лв.
да се увеличат утвърдените показатели по
чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 4. По бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2022 г. по
„Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените
и мъжете“, бюджетна програма „Социални
помощи“ се създава администриран разходен параграф „Месечна целева помощ при
обявена извънредна епидемична обстановка
на семейства с деца до 14-годишна възраст“
в размер на 17 000 000 лв.
Чл. 5. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2022 г. на база фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 4.1 и 4.2,
чл. 74, ал. 1 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2296

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г.

за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по
Закона за марките и географските означения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските
означения.
Заключителни разпоредби
§ 1. Oтменя се Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по
Закона за марките и географските означения,
приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за реда за оформяне, подаване и разглеждане
на опозиции по Закона за марките и географските означения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наредбата урежда реда за оформяне, подаване и разглеждане в Патентното
ведомство на опозиции по Закона за марките
и географските означения (ЗМГО).
Чл. 2. (1) Опозиция по чл. 52 от ЗМГО се
подава на място в Патентното ведомство,
по пощата, по факс или по електронен път,
чрез електронна поща, Единен портал за до
стъп до електронни административни услуги
или чрез Портала за електронни услуги на
Патентното ведомство. При подаване на
опозицията по пощата или по факс тя следва
да бъде подписана със саморъчен подпис, а
при подаване по електронен път – по реда на
Закона за електронното управление.
(2) При подаване на опозицията по факс
или по електронен път без квалифициран
електронен подпис датата на подаване се
запазва, ако в 14-дневен срок от подаването в
Патентното ведомство бъде получен оригиналът или идентичен екземпляр на опозицията,
подписан с квалифициран електронен или
саморъчен подпис.
(3) Когато срокът по ал. 2 не бъде спазен,
за дата на подаване на опозицията се счита
датата на постъпване на подписания с квалифициран електронен или саморъчен подпис
неин идентичен екземпляр или оригинал.
Чл. 3. (1) Когато опонентът е физическо
лице, в опозицията се посочват името, през
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името и фамилията; гражданството; постоянен
и настоящ адрес или адрес на пребиваване,
адрес за кореспонденция на територията на
Република България, както и електронен
адрес или профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за
достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление, ако има такъв. Ако постоянният
и настоящият адрес или адресът на пребива
ване на физическото лице – опонент, не е
на територията на Република България, в
опозицията задължително се посочва адрес
за кореспонденция на територията на Република България, независимо дали е посочен
електронен адрес.
(2) Когато опонентът е юридическо лице,
в опозицията се посочват наименованието и
видът на юридическото лице в съответствие с
регистрацията му; ЕИК, БУЛСТАТ или еквивалентен номер за чуждестранните юридически лица, ако има такъв; за юридически лица,
които не са вписани в търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в Регистър БУЛСТАТ – седалище
и адрес на управление или адрес, където
юридическото лице е установено; държавата,
по законодателството на която е учредено,
адрес за кореспонденция на територията на
Република България, както и електронен
адрес, ако има такъв. Ако седалището и адресът на управление или адресът, където е
установено юридическото лице – опонент, не
е на територията на Република България, в
опозицията задължително се посочва адрес
за кореспонденция на територията на Република България, независимо дали е посочен
електронен адрес.
(3) С предоставянето на съответните данни опонентите се съгласяват да получават
кореспонденцията във връзка с опозицията
чрез едно от изброените средства:
1. регистриран профил (уникален идентификатор) в Портала за електронни услуги на
Патентното ведомство;
2. профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване
като модул на Единния портал за достъп до
електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление;
3. адрес на електронна поща;
4. мобилен или стационарен телефонен
номер, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне
на съставения документ от Информационната
система за връчване, или в случай че изтеглянето не е технически възможно, да позволява изпращане от получателя на обратно
кратко текстово съобщение, потвърждаващо
получаването на съобщението;
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5. факс.
(4) Когато опонентите са двама или повече,
за всеки от тях се предоставят данните по
ал. 1 – 3, като се указва един от тях, който
да получава кореспонденцията, освен ако е
упълномощено лице по чл. 3, ал. 1 от ЗМГО,
наричано по-нататък „пълномощник“, или
дружество, или съдружие на представители
по индустриална собственост, или на адвокати, наричано по-натат ък „обединение“,
което разполага с адрес за кореспонденция
в Република България.
Чл. 4. (1) Опозицията, както и кореспонденцията по нея трябва да бъдат подписани
лично от опонента или от пълномощника му.
(2) Когато опозицията е от юридическо
лице, тя и кореспонденцията по нея се подписват от законния му представител с посочване
на името, фамилията и длъжността му.
(3) При опозиция, подадена от двама или
повече опоненти, същата се подписва от всеки
един от тях.
(4) Когато опозицията е подадена чрез
пълномощник или обединение, тя, както
и кореспонденцията по нея се подписват
от пълномощника с посочване на неговото
име и фамилия, съответно от поне един от
членовете на обединението, с посочване на
неговото име и фамилия наред с наименованието на обединението.
(5) Когато опозицията и кореспонденцията
по нея се подават от лица, които нямат постоянен адрес или не са установени в Република
България или в друга държава – членка на
Европейския съюз, в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцари я, действи ята пред Патентното
ведомство се извършват задължително чрез
пълномощник или обединение.
(6) Изискването по ал. 5 е приложимо и
за притежателите на международните регистрации, по които Република България е
посочена страна и срещу чието действие на
територията на Република България е подадена опозиция.
Чл. 5. (1) Когато по опозицията е упълномощен пълномощник, пред Патентното
ведомство се представя писмено пълномощно
на български език в оригинал или в копие
на хартиен носител, заверено за вярност с
оригинала от упълномощеното лице, или
п ъ л номощ но к ат о елек т ронен док у мен т,
подписано с квалифициран електронен подпис. Пълномощно, което е на чужд език,
се представя придружено с точен превод на
български език, заверен от лицето, което е
извършило превода.
(2) Пълномощното по ал. 1 трябва да съдържа име и адрес на упълномощителя, данни
за пълномощника (име, фамилия, електронен
адрес или профил, регистриран в Инфор-
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мационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за
достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление, и пощенски адрес в Република
България, номер на вписване и наименование
на съответния регистър, в който е вписан),
наименование и входящ номер на марката,
съответно номер на международната регистрация на марка, посочваща Република България
(наричана по-нататък „международната регистрация“) – обект на опозицията, и обхвата на
представителната власт. Когато опонентът е
юридическо лице, пълномощното трябва да
съдържа и името, фамилията и длъжността
на подписалото се лице.
(3) Когато опозицията е подадена от пълномощник, но не е представено пълномощно
или представеното такова не съдържа всички
данни по ал. 2, от пълномощника се изисква
в срока по чл. 17, ал. 3 да отстрани нередовностите. Ако те не бъдат отстранени, на
опонента се указва да потвърди действията на
пълномощника в 7-дневен срок при условията на чл. 3а, ал. 2 и 3 от ЗМГО, в противен
случай производство не се образува.
(4) Когато опозицията е подадена от двама
или повече опоненти, упълномощаването на
пълномощник не е задължително, в случай
че поне един от опонентите е с постоянен
адрес или е установен в Република България
или в друга държава – членка на Европейския
съюз, в държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария.
(5) Когато пълномощното се отнася до
няколко опозиции, се представя копие от
него за всяка от тях. Верността на копията с
оригинала на пълномощното се удостоверява
с подписа на упълномощеното лице.
(6) При преупълномощаване заедно с пълномощното се представят и всички предходни
пълномощни, от които може да се проследи
представителната власт на лицето, подписало
последното пълномощно.
(7) При упълномощаване на нов пълномощник в пълномощното изрично се отбелязва
дали са оттеглени пълномощията на предходния. В случай че в пълномощното липсва
такова отбелязване, на новия пълномощник
се указва в 14-дневен срок да представи писмено уточнение от упълномощителя относно
оттеглянето на предходните пълномощия. Ако
в предоставения срок оттеглянето не бъде
уточнено, последващата кореспонденция по
опозицията се адресира само до последното
упълномощено лице.
(8) Разпоредбите на тази наредба, които
се прилагат за пълномощниците, се прилагат
съответно и за техните обединения.
(9) За оттегляне на опозицията е необходимо изрично упълномощаване.
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Чл. 6. (1) Таксата за разглеждане на опозицията се заплаща не по-късно от изтичане
на срока по чл. 52, ал. 1 от ЗМГО.
(2) Таксата по ал. 1 може да бъде заплатена на каса, чрез ПОС терминал, по банков
или по електронен път по реда на чл. 24,
ал. 4 от Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите
и елек т ронните а дминист ративни усл у ги
(НОИИСРЕАУ). При извършване на плащането на каса, чрез ПОС терминал или по
банков път се посочват:
1. име на опонента;
2. входящият номер и наименованието на
марката – обект на опозицията;
3. основанието за плащането по Тарифата
за таксите, които се събират от Патентното
ведомство на Република България, приета с
Постановление № 242 на Министерския съвет
от 1999 г. (ДВ, бр. 114 от 1999 г.).
(3) Плащането се приема за извършено
в срок, в случай че постъпилата в сметката
на Патентното ведомство сума е наредена до
изтичането на срока по ал. 1.
(4) Плащането по електронен път се счита
за извършено след получаване на потвърждение по реда на чл. 24, ал. 4 от НОИИСРЕАУ.
Чл. 7. (1) Кореспонденцията по опозицията
се води със страните в производството, съответно с техните пълномощници, ако такива
са упълномощени.
(2) Когато страна в производството е упълномощила обединение, кореспонденцията се
адресира до обединението.
(3) Кореспонденцията се подава на място
в Патентното ведомство, по пощата, по факс,
по електронен път или чрез електронната
поща, чрез профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за
достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление, или чрез Портала за електронни
услуги на Патентното ведомство.
(4) Кореспонденцията до Патентното ведомство трябва да съдържа входящия номер
на опозицията, входящия номер на заявката
за марка, съответно номера на международната регистрация, срещу която е подадена
опозицията, и наименованието є. Кореспонденцията трябва да бъде подписана съгласно
чл. 4, ал. 1 – 4.
(5) Когато опонентите са две или повече
лица, но не е указано едно от тях, което да получава кореспонденцията, и не е посочен общ
пълномощник, кореспонденцията се изпраща
на адреса на първия посочен в опозицията
опонент с адрес в Република България. Когато
няма такова лице, се прилагат условията на
чл. 3а, ал. 2 – 4 от ЗМГО.
(6) Когато пълномощното е в полза на
две и повече лица, в него се посочва общ
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адрес за кореспонденция с пълномощниците. В противен случай кореспонденцията се
изпраща на адреса на този от тях, подписал
първи по ред опозицията.
(7) Кореспонденцията със заявителите,
притежателите на международни регистрации,
опонентите, както и с всички пълномощници, се води на български език, освен ако
кореспонденцията се изпраща чрез Международното бюро.
(8) Когато кореспонденцията по опозицията е представена на чужд език, тя следва да бъде придружена с точен превод на
български език, заверен от лицето, което е
извършило превода. Когато липсва превод
или представеният превод е неточен или не
е заверен, на подателя се дава възможност
да отстрани нередовността в 7-дневен срок.
Ако нередовността не бъде отстранена в този
срок, кореспонденцията не се взема предвид.
Чл. 8. (1) При подаване по електронен път
кореспонденцията по опозицията се подписва
по реда на Закона за електронното управление.
(2) В случай на подаване на кореспонденцията по електронен път без квалифициран
електронен подпис датата на подаване се
запазва, когато в 14-дневен срок от първоначално получените електронни документи до
Патентното ведомство е изпратен техен идентичен екземпляр, подписан с квалифициран
електронен или саморъчен подпис.
(3) В случай на подаване на кореспонденцията по факс датата на подаване се запазва,
когато в 14-дневен срок от получаването на
факса до Патентното ведомство е изпратен
оригиналът на документите, подписан с квалифициран електронен или саморъчен подпис.
(4) Когато срокът по ал. 2 и 3 не бъде
спазен, за дата на подаване на документите
по ал. 1 се счита датата на постъпване на
подписания с квалифициран електронен или
саморъчен подпис техен идентичен екземпляр
или оригинал.
(5) По всяко време до приключване на
производството заявителят или опонентът и
съответно техните пълномощници може да
подадат искане кореспонденцията по опозицията да се води по електронен път.
Чл. 9. (1) Когато страните, съответно техните пълномощници, са предоставили данни
съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 – 3 или такива се
установят служебно от официални регистри
или официални бази данни за обекти на интелектуална собственост, кореспонденцията се
води по електронен път, освен ако са налице
непреодолими технически пречки за това.
(2) Кореспонденцията по електронен път
се извършва чрез изпращане на съобщение в
профила на лицето в Портала за електронни
услуги на Патентното ведомство, в Информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за
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достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление или на адрес на електронна поща.
(3) В случай че съобщаването по ал. 2 е
неуспешно, то може да се извърши и чрез
устно уведомяване, което се удостоверява
писмено с протокол, подписан от извършилото го длъжностно лице и двама свидетели.
Протоколът се прилага към преписката, като
на адресата се съобщава, че може да получи кореспонденцията в 7-дневен срок, след
изтичането на който тя се счита за връчена.
(4) При невъзможност за осъществяване
на устно уведомяване кореспонденцията се
изпраща по факс, като за дата на получаване
се счита датата, отразена върху съобщението
за успешно изпращане.
(5) Когато съобщаването по ал. 2, 3 и 4
е неуспешно, документът се изпраща по пощата на адреса за кореспонденция, посочен
от лицето, с препоръчана пратка с обратна
разписка, като за дата на получаване на кореспонденцията се счита датата, отбелязана
в обратната разписка.
(6) Когато няма посочен адрес за кореспонденция или уведомяването по ал. 5 е било
неуспешно, документът се изпраща:
1. за българските физически лица – на
настоящия адрес, а ако не могат да бъдат
намерени на него, на постоянния им адрес;
2. за българските юридически лица – на
вписания в съответния регистър адрес;
3. за пълномощниците – на адреса, вписан
в съответния регистър.
(7) Когато в производството по опозиция
са упълномощени пълномощници, кореспонденцията се води с тях. При неуспешно
уведомяване на пълномощник по реда на
предходните алинеи се пристъпва към уведомяване на съответната страна при условията
на чл. 3а, ал. 2 – 4 от ЗМГО.
(8) Когато у ведом яването по а л. 2 – 7
е неуспешно, съобщение за неполу чената
кореспонденция се публикува на таблото
за обявления и на интернет страницата на
Патентното ведомство за срок от 14 дни, с
изтичането на който кореспонденцията се
счита за връчена.
(9) Публикацията по ал. 8 съдържа данни
за входящ номер на опозицията, входящ номер
и наименование на марката – обект на опозицията, името и адреса на лицето, получател
на кореспонденцията, или на пълномощника,
предмета на кореспонденцията, действията,
които могат да се извършат, и сроковете за
тяхното извършване.
(10) Уведомяването е неуспешно, когато
не може да се счита, че е налице дата на
връчване.
(11) За неуредените въпроси относно начина
на водене на кореспонденция председателят
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на Патентното ведомство издава инструкция,
която се публикува на интернет страницата
на ведомството.
Г л а в а

в т о р а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПОЗИЦИИТЕ
Раздел I
Орган за разглеждане на опозициите
Чл. 10. (1) Опозицията се разглежда от
състав по опозиции, който се състои от трима
експерти, единият от които, в съответствие
с чл. 53 от ЗМГО, задължително е държавен
експерт и е председател на състава.
(2) Съставът по ал. 1 се назначава със
заповед на председателя на Патентното ведомство, с която се определя и председателят
на състава.
Чл. 11. (1) В състава по опозиции не може
да се включват експерти, които не отговарят на изискванията за безпристрастност по
смисъла на чл. 10, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(2) Промени в назначен състав се правят
със заповед на председателя на Патентното
ведомство по негова инициатива или при
отвод при условията на чл. 33 от АПК.
Раздел II
Форма и съдържание на опозицията
Чл. 12. (1) Опозицията по чл. 52, ал. 1 от
ЗМГО се подава в писмена форма и трябва
да съдържа:
1. данни за опонента съгласно чл. 3, ал. 1
и 2, както и данни по ал. 3;
2. информация по смисъла на чл. 52, ал. 1,
т. 1 – 5 от ЗМГО за качеството, в което се
явява опонентът; когато опонентът е лицензополучател на изключителна лицензия,
се представя и лицензионен договор, ако
наличието на данни за такъв не може да се
установи от официалните регистри;
3. име, фамилия, адрес и идентификационен номер от съответния регистър, в който е
вписан пълномощникът, ако е упълномощен
такъв, или наименование, адрес и идентификационен номер от съответния регистър на
обединението, ако е упълномощено такова,
и ако тези данни не могат да се установят от
приложеното пълномощно;
4. информация за наличие на правен интерес;
5. данни за заявителя, съответно за притежателя на международната регистрация,
на марката – обект на опозицията;
6. входящ номер на заявката за регистрация на марка, съответно номера на международната регистрация, и наименованието на
марката, срещу която е подадена опозицията;
7. информация за стоките и/или услугите,
срещу които е насочена опозицията;
8. информация за стоките и/или услугите,
на които се основава опозицията;
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9. основания и мотиви;
10. подпис на опонента или на неговия
пълномощник, когато е упълномощен такъв.
(2) Към опозицията се прилагат:
1. документ за платена такса, ако плащането е по банков път;
2. пълномощно, когато е упълномощен
пълномощник;
3. доказателства, когато е необходимо.
(3) Опозицията трябва да се отнася до една
заявка за регистрация на марка, съответно
до една международна регистрация.
(4) Опозицията и доказателствата към нея
се подават на български език в два идентични
екземпляра. Втори екземпляр не се изисква,
когато опозицията и доказателствата към нея
са постъпили по електронен път с квалифициран електронен подпис.
(5) За идентификацията на по-ранните
права по чл. 12, ал. 2, т. 1 – 8 от ЗМГО опозицията трябва да съдържа данни за:
1. по-ранната марка или по-ранната заявка за регистрация на марка, на която се
основава опозицията, а именно входящия или
регистровия номер на марката;
2. извършено преобразуване при позоваване на национална марка, която е преобразувана от по-ранна марка на Европейския съюз
или, ако марката е в процес на преобразуване,
данни за номера на марката на Европейския
съюз и дали Република България е между
страните, за които се иска преобразуването;
3. международната регистрация, която е
заместила национална регистрация:
а) номер на международната регистрация
и данни за марката;
б) номер на националната регистрация и
данни за марката;
в) данни за притежателя на националната
и международната регистрация;
г) списък на стоките и/или услугите, изброени в международната регистрация, за
които е извършено заместването.
(6) За идентификацията на по-ранните права по чл. 12, ал. 2, т. 9 от ЗМГО опозицията
трябва да съдържа:
1. входящия или регистровия номер на
общоизвестната марка, при условие че същата
е заявена или регистрирана;
2. наименование, изображение или друг
начин на представяне на общоизвестната марка, включително в цвят, когато е относимо,
което позволява ясно и точно да се определи
предметът на закрилата, при условие че същата е нерегистрирана марка;
3. посочване на стоките и/или услугите,
за които се претендира, че марката е общоизвестна.
(7) За идентификацията на по-ранните
права по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО опозицията
трябва да съдържа:
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1. входящ или регистров номер на ползващата се с известност марка;
2. стоките и/или услугите, за които се претендира, че марката се ползва с известност.
(8) Когато опозицията се основава на поранна общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност, трябва да се представят
доказателства във връзка с обстоятелствата,
посочени в чл. 12, ал. 10, т. 1 – 6 от ЗМГО.
В случай че опозицията се основава на марка, ползваща се с известност, по смисъла на
чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, опонентът трябва да
представи и доказателства и/или да изложи
аргументи, от които да е видно, че използването на марката – обект на опозицията, би
довело до несправедливо облагодетелстване
от отличителния характер или известността
на по-ранната марка или би ги увредило.
(9) За идентификацията на по-ранните
права по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО опозицията
трябва да съдържа:
1. наименование, изображение или друг
начин на представяне на нерегистрираната
марка, включително в цвят, когато е относимо,
което позволява ясно и точно да се определи
предметът на закрилата;
2. посочване на стоките и/или услугите,
за които нерегистрираната марка е използвана в търговската дейност на територията
на Република България;
3. входящ номер и дата на подаване на
заявката за регистрация на нерегистрираната
марка.
(10) Когато опозицията се основава на
нерегистрирана марка по смисъла на чл. 12,
ал. 4 от ЗМГО, опонентът трябва да представи
доказателства за действителното є използване преди датата на заявяване, съответно
датата на приоритет на марката – обект на
опозицията, както и доказателства, че това
използване продължава до датата на подаване
на опозицията.
(11) Когато опозицията е подадена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗМГО, към нея се
прилагат:
1. съдебно удостоверение за образувано
производство или влязло в сила съдебно решение, с което е установено, че заявителят
е действал недобросъвестно при подаване на
заявката;
2. доказателства за придобиването, продължаващото съществуване и обхвата на закрила
на по-ранната марка, на която опонентът
се явява действителен притежател, както
и ясна идентификация на съдържанието на
приложимото национално законодателство,
чрез представяне на публикации на съответните разпоредби и съдебна практика, при
наличието на такава, в случай че опонентът
се позовава на марка, закриляна съгласно
законодателството на друга държава.
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(12) Когато опозицията е подадена на основание чл. 12, ал. 6 от ЗМГО, към нея се
прилагат:
1. доказателства за придобиването, продължаващото съществуване и обхвата на закрила
на по-ранната марка, на която опонентът
се явява действителен притежател, както
и ясна идентификация на съдържанието на
приложимото национално законодателство
чрез представяне на публикации на съответните разпоредби и съдебна практика, при
наличието на такава, в случай че опонентът
се позовава на марка, закриляна съгласно
законодателството на друга държава;
2. доказателства за отношенията на агентство или представителство между опонента
и заявителя, съответно притежателя на международната регистрация.
(13) Когато опозици ята е подадена на
основание чл. 12, ал. 7 от ЗМГО, тя трябва
да съдържа:
1. ЕИК или други данни за фирмата на
опонента; ако фирмата е регистрирана в
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се посочва
само наименование и ЕИК;
2. доказателства, че фирмата на опонента
е била регистрирана в Република България
или е защитена в друга страна – членка на
Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. с
нейните изменения и допълнения, съгласно
Решение на Министерския съвет за присъединяване на Народна република България
към Лисабонската редакция на Конвенцията
(ратифицирана с Указ № 663 на Президиума
на Народното събрание – ДВ, бр. 75 от 1965 г.);
3. доказателства, че фирмата на опонента
е използвана на територията на Република България във връзка с идентични или
сходни стоки и/или услуги преди датата на
подаване, съответно датата на приоритет на
марката – обект на опозиция.
(14) Когато опозицията е подадена на основание чл. 12, ал. 8 от ЗМГО, тя трябва да
съдържа факти, аргументи и доказателства за:
1. придобиването, продължаващото съществуване и обхвата на закрила на географското означение с действие на територията
на Република България; в случай че е налице
позоваване на по-ранно право върху географско означение съгласно законодателството на
друга държава, е необходима ясна идентификация на съдържанието на националното
законодателство, на което е направено позоваване, чрез представяне на публикации на
съответните разпоредби и съдебна практика,
при наличието на такава, като се посочат
нормите, съгласно които опонентът има право
да забрани използването на марката – обект
на опозицията;
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2. вида на географското означение, а именно защитено наименование за произход или
защитено географско указание, наименованието му и регистровия номер;
3. територията, на която е защитено;
4. стоките, за които е защитено.
(15) Когато опозицията се основава на
повече от една по-ранна марка или друго
по-ранно право, ал. 5 – 14 се прилагат за
всяко от правата.
Чл. 13. (1) Когато с опозициите, както и
в производствата по тях се представят доказателства, те трябва да са на български език
и да са заверени за вярност с оригинала. Доказателствата, които се представят на чужд
език, следва да са придружени с точен превод
на български език, заверен от лицето, което
го е извършило. Представените материали се
считат за заверени за вярност и точност на
превода, ако са постъпили с кореспонденция,
която е подадена по електронен път и е под
писана с квалифициран електронен подпис,
а при представяне на хартия, когато поне
единият от екземплярите съдържа заверка.
(2) Като доказателства могат да се представят:
1. фактури, договори и други търговски
документи;
2. каталози, рекламни материали;
3. публикации;
4. мостри, опаковки, етикети;
5. снимков материал;
6. официални документи;
7. писмени декларации;
8. пазарни проучвания;
9. извадки от интернет;
10. други доказателства, допустими в административното производство.
(3) Доказателствата трябва да са четливи,
номерирани и придружени с опис, който
съдържа:
1. списък с последователно изброяване на
всички приложения съобразно поставената
върху тях номерация;
2. описание на доказателствата, включени
във всяко приложение;
3. брой на материалите или документите
и/или на техните страници, включени във
всяко приложение;
4. посочване на страницата от постъпилата кореспонденция, на която е коментирано
доказателството или е направено позоваване
към същото;
5. изрично отбелязване, че в дадено приложение има данни, материали или документи
с търговска или друга защитена от закона
тайна, ако такава се претендира.
(4) Страните следва да представят всички
доказателства, с които разполагат във връзка
с фактите и обстоятелствата, релевантни за
опозицията.
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(5) Когато във връзка с доказателства се
констатират нередовности, на представилата
ги страна се предоставя едномесечен срок за
отстраняването им.
(6) Доказателства, представени на чужд
език, чийто превод на български език не е
представен в срока по ал. 5, не се вземат
предвид при разглеждането на опозицията.
(7) Когато представените по електронен
път документи са в голям обем, по преценка на състава по опозиции същите могат да
се предоставят на другата страна на оптичен диск или друг носител на електронни
данни.
(8) Веществени доказателства, които могат
да бъдат представени само в един екземпляр,
следва да са придружени със снимков материал, който се изпраща на другата страна. По
искане на страните се осигурява възможност
за запознаване с доказателствата на място в
Патентното ведомство.
(9) Когато по опозицията са представени
доказателствата, които не могат да бъдат изпратени по електронен път, по факс или по
пощата, на страните се предоставя възможност
да се запознаят с тях на място в Патентното
ведомство.
Чл. 14. (1) Когато с опозицията или кореспонденцията по нея се представят данни,
материали или документи, съдържащи търговска или друга защитена от закона тайна,
представилата ги страна трябва да посочи
защитеното съдържание в момента на представянето им, като изложи мотиви относно
поверителния характер на информацията.
При липса на изрично посочване се приема,
че сред доказателствата по опозицията няма
данни, материали или документи, съдържащи
търговска или друга защитена от закона тайна.
(2) Данни, материа ли или док у менти,
съдържащи търговска или друга защитена
от закона тайна, се представят в пълния им
вариант и се предоставят на другата страна
съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗМГО.
(3) Страните могат да представят доказателства, в които част от съдържанието е скрито
или заличено, като същите не се разглеждат
като доказателства с поверителен характер
и решението по опозицията се постановява
съобразно установимата от доказателствата
информация.
(4) При необходимост се провежда допълнителна кореспонденция със съответната
страна, с която є се предоставя 7-дневен срок
за изясняване на причините и обстоятелствата,
поради които дадена информация следва да
се счита за поверителна.
(5) Преценката дали предоставената информация е с поверителен характер се извършва
от състава по опозиции, определен за нейното
разглеждане, с оглед на прилагане на реда
по чл. 82 от ЗМГО.
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(6) Съкратен вариант на решение не се изготвя, ако в същото не се съдържа позоваване
на данни с поверителен характер.
Раздел III
Проверка за допустимост и формална редовност на опозицията
Чл. 15. (1) В 2-дневен срок от подаването
на опозицията тя се разпределя на състав по
чл. 10, ал. 1.
(2) В 3-дневен срок от разпределянето
по ал. 1 съставът уведомява заявителя за
постъпилата опозиция съгласно чл. 54, ал. 1
от ЗМГО.
(3) Когато обект на опозицията е международна регистрация на марка и притежателят
є няма адрес на територията на Република
България или пълномощник, съобщение по
чл. 54, ал. 2 от ЗМГО се изпраща след изтичане на срока по чл. 52, ал. 1 от ЗМГО, като
на притежателя се предоставя едномесечен
срок за посочване на пълномощник съгласно
чл. 3, ал. 2 от ЗМГО или за посочване на
адрес в Република България съгласно чл. 3а,
ал. 3 от ЗМГО. Срокът започва да тече от
датата на изпращане на съобщението от
Международното бюро на притежателя на
международната регистрация.
(4) Когато в срока по ал. 3 не бъде посочен пълномощник съгласно чл. 3, ал. 2
от ЗМГО или адрес в Република България
съгласно чл. 3а, ал. 3 от ЗМГО, като последваща кореспонденция на представителя пред
Международното бюро, а при липса на такъв
или при неуспешното му уведомяване – на
притежателя на международната регистрация, се изпращат единствено решенията по
производството.
Чл. 16. Когато опозицията не съдържа
квалифициран електронен или саморъчен
подпис съгласно чл. 2, ал. 1 или в срока по
чл. 2, ал. 2 не постъпи подписан идентичен
екземпляр или оригинал, след изтичане на
срока по чл. 52, ал. 1 от ЗМГО на опонента
се изпраща уведомление да потвърди подадената опозиция в 7-дневен срок считано от
датата на получаването на уведомлението.
Ако в указания срок не постъпи изрично
потвърждение със саморъчен или квалифициран електронен подпис, производство не
се образува, за което съставът по опозицията
постановява решение.
Чл. 17. (1) В 7-дневен срок от изтичането
на срока по чл. 52, ал. 1 от ЗМГО, но не порано от приключването на производството по
чл. 51, ал. 1 от ЗМГО и/или от приключването
на възобновената съгласно чл. 63 от ЗМГО
експертиза по същество, и/или влизането в
сила на решението по чл. 47, ал. 3 от ЗМГО,
постановено по международна регистрация
на марка, ако такива са налице, както и не
по-рано от постъпването на идентичен ек-
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земпляр или оригинал по смисъла на чл. 2,
ал. 2 или на потвърждаването на подадената
опозиция съгласно чл. 16, съставът извършва
проверка за допустимост на подадената опозиция, като проверява:
1. спазен ли е срокът по чл. 52, ал. 1 от
ЗМГО;
2. налице ли е правен интерес;
3. подадена ли е заявка по чл. 52, ал. 1,
т. 2 от ЗМГО, която се отнася до национална
марка, марка на Европейския съюз или международна регистрация на марка с посочване
на Република България или Европейския
съюз, и платени ли са таксите по чл. 42,
ал. 6 от ЗМГО, когато подадената заявка е
за национална марка;
4. принадлежат ли по-ранните права на
едно и също лице;
5. платена ли е таксата за подаване на
опозицията не по-късно от изтичане на срока
по чл. 52, ал. 1 от ЗМГО;
6. приложено ли е пълномощно, когато е
налице упълномощаване.
(2) Когато опозицията е подадена от повече от едно лице, изискването по ал. 1, т. 4
се счита за изпълнено, ако всички опоненти са притежатели и/или са получатели на
изключителна лицензия по всяко едно от
противопоставените по-ранни права.
(3) При необходимост от изясняване на
обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 6 на опонента
се предоставя 14-дневен срок за становище
и/или за представяне на доказателства.
(4) Когато се установи, че опозицията е
подадена след изтичане на срока по чл. 52,
ал. 1 от ЗМГО или преди неговото начало
и/или таксата за нейното разглеждане не
е платена, или е платена след изтичане на
този срок, или в непълен размер, и/или не
са изпълнени условията по ал. 1, т. 2, 3 и 4,
тя е недопустима и производство по нея не
се образува, за което съставът постановява
решение.
(5) По всяка допустима опозиция в 7-дневен срок от приключване на проверката по
ал. 1 съставът проверява дали опозицията
отговаря на изискванията на чл. 12. Когато
се констатират нередовности, на основание
чл. 55, ал. 3 от ЗМГО съставът уведомява
опонента за тях и му предоставя едномесечен
срок за отстраняването им.
(6) Ако нередовностите не бъдат отстранени
в срока по чл. 55, ал. 3 от ЗМГО, съставът
постановява решение за прекратяване на
производството по опозицията, при условие
че от предоставените с опозицията данни не
могат да се установят страните, предметът и
обхватът на опозицията.
(7) Когато е подадена повече от една опозиция срещу заявка за регистрация на марка,
съответно признаването на действието на
международна регистрация на територията
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на Република България, съставът извършва
проверка за допустимост и формална редовност за всяка от подадените опозиции.
Раздел IV
Ред за разглеждане на опозициите и вземане
на решения
Чл. 18. (1) В 7-дневен срок от приключване на проверката за формална редовност
на опозицията или от отстраняването на
нередовностите по нея съставът предоставя
на страните тримесечен срок за постигане
на споразумение, като изпраща на заявителя
опозицията заедно с доказателствата, ако
има такива.
(2) Когато обект на опозицията е международна регистрация на марка, уведомлението
по ал. 1 и всяка следваща кореспонденция
във връзка с производството се изпраща на
притежателя на международната регистрация
или на неговия пълномощник, ако е предоставен адрес за кореспонденция в Република
България.
Чл. 19. Искането по чл. 57, ал. 3 от ЗМГО за
връщане на половината от платената държавна
такса не се уважава, ако в срока по чл. 57,
ал. 1 от ЗМГО не е депозирано споразумение.
Чл. 20. (1) Когато в срока по чл. 57, ал. 1
от ЗМГО не бъде постигнато споразумение
между страните, съставът уведомява заявителя, че в двумесечен срок може да представи
отговор по опозицията и доказателствата,
ако такива са представени, в който следва
да бъдат изчерпателно заявени всичките му
възражения.
(2) Отговорът и доказателствата, ако има
такива, следва да бъдат представени в два
екземпляра на български език. Втори екземпляр не се изисква, когато отговорът и
доказателствата са постъпили по електронен
път с квалифициран електронен подпис.
(3) Когато в срока по чл. 20, ал. 1 заявителят
не представи отговор, съставът постановява
решение въз основа на правните основания
в опозицията, мотивите във връзка с тях и
приложените към нея доказателства, ако
такива са налице.
(4) Когато заявителят отговори в срока
по чл. 20, ал. 1, отговорът се предоставя на
опонента за становище в едномесечен срок, в
което следва да бъдат изчерпателно изложени
всичките му възражения.
(5) Ако в срока по ал. 4 опонентът представи
становище, то се предоставя на заявителя за
отговор в едномесечен срок от съобщаването,
при условие че с него са представени нови
факти, обстоятелства и/или доказателства от
значение за опозицията.
Чл. 21. (1) В отговор на опозицията заявителят има право да поиска опонентът
да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка, на която се
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основава опозицията, за период от 5 години,
предхождащ датата на подаване или датата
на приоритета на заявката за регистрация
на марката – обект на опозицията, или доказателства, че съществу ват основателни
причини за неизползването є, в случай че
по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата
на приоритета на по-късната марка – обект
на опозицията.
(2) Иск а не т о за док азва не на реа л но
използване на по-ранната марка по ал. 1
следва да бъде направено изрично като ясно
обособена част от отговора на заявителя по
опозицията или като самостоятелно искане,
подадено не по-късно от изтичане на срока
по чл. 20, ал. 1.
(3) При опозиция срещу признаване на
действието на международна регистрация
за дата на заявяване по смисъла на ал. 1
се приема датата на регистрация или териториално разширение на меж дународната
регистрация.
(4) Когато заявителят е подал искане по
ал. 1, съставът проверява допустимостта на
искането, като установява дали:
1. искането е подадено при първата предоставена на заявителя, съответно на притежателя на международната регистрация, възможност за отговор по подадената опозиция;
2. по-ранната национална марка или марка
на Европейския съюз е регистрирана поне пет
години преди датата на подаване на заявката
или датата на приоритета на марката – обект
на опозицията;
3. от датата на публикация по чл. 190,
ал. 2 от Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2017 г. относно марката на Европейския съюз
(OB, L 154/1 от 16 юни 2017 г.) на по-ранната международна регистрация на марка,
посочваща Европейския съюз, са изминали
поне пет години към датата на подаване на
заявката, съответно датата на приоритета на
марката – обект на опозицията;
4. от датата на публикация съгласно чл. 83,
ал. 2 от ЗМГО на по-ранната международна
регистрация на марка, посочваща Република
България, са изминали поне пет години към
датата на подаване на заявката или датата на
приоритета на марката – обект на опозицията; по отношение на международни регистрации на марки, за които не е направена
публикация по реда на чл. 83, ал. 2 от ЗМГО,
като дата на възникване на задължението за
реално използване на марката и за целите
на проверка на допустимостта на искането
за доказване на реално използване се счита
датата на публикация в Официалния бюлетин на Международното бюро на съобщението за пълно или частично признаване на
действието на международната регистрация
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на територията на Република България; при
липсата на такава дата релевантна е датата,
на която е изтекъл срокът за изпращане
на предварителен отказ за признаване на
действието на международната регистрация
от Патентното ведомство, съгласно разпоредбите на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от 1 април
1891 г. с нейните изменения и допълнения
(ратифицирана с Указ № 4312 на Държавния
съвет – бр. 97 от 1984 г.) (ДВ, бр. 65 от 2001 г.)
и Протокола относно Мадридската спогодба
за международна регистрация на марките,
приет в Мадрид на 27 юни 1989 г., с неговите
изменения и допълнения (ратифициран със
закон – ДВ, бр. 35 от 2001 г.).
(5) Когато искането по ал. 1 е недопустимо по отношение на всички или част от
по-ранните марки, то не се взема предвид
изцяло или частично, за което страните се
уведомяват.
(6) Когато искането по ал. 1 е допустимо,
съставът предоставя на опонента двумесечен срок за представяне на доказателства
за реално използване на по-ранната марка
или за посочване на основателни причини
за неизползването є.
(7) Доказателствата следва да включват
данни за мястото, продължителността, обема
и естеството на използване на по-ранната
марка във връзка със стоките и/или услугите,
на които се основава опозицията.
(8) Доказателствата по ал. 7 се изпращат
на заявителя, като му се предоставя едномесечен срок за становище.
(9) Решение по чл. 58, ал. 7 от ЗМГО се
постановява и когато са представени доказателства, но от тях не се установява реално
използване на по-ранната марка.
Чл. 22. (1) При постъпване на отговори,
становища и доказателства след сроковете
по чл. 57, ал. 4, 5 и 6 от ЗМГО, без да са
посочени уважителни причини за неспазването им, на представилата ги страна се
предоставя 14-дневен срок за обосноваването
им и за представяне на доказателства, ако е
необходимо.
(2) Мотиви за наличието на уважителни
причини се излагат най-късно в решението
по опозицията.
(3) При необходимост за изпращане на
допълнителна кореспонденция на страните се
предоставя едномесечен срок за становище.
(4) В случай на отговори, становища и
доказателства, постъпили при условията на
чл. 57, ал. 8 от ЗМГО, съставът преценява
дали изложените в тях факти и обстоятелства, съответно приложените доказателства,
са от значение за изхода на производството,
дали същите са били известни и налични
в рамките на предоставения срок, или до-
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пълват относими факти и доказателства,
които са били представени своевременно,
дали със същите се оспорват служебно направени констатации или нови аргументи
на ответната страна, дали приемането на
същите би довело до необосновано забавяне
на производството, както и наличието на
други обстоятелства, които са възпрепятствали страната да спази срока.
Чл. 23. При наличие на свързани производства по смисъла на чл. 56, ал. 1 и 2 от
ЗМГО на страните се предоставя 7-дневен
срок, в който могат да се съгласят или да
възразят срещу обедин яването на производствата.
Чл. 24. (1) В тримесечен срок от приключване на размяната на кореспонденцията между
страните и събирането на доказателствата и
материалите съставът пристъпва към разглеждане на опозицията, като се ограничава до
правните основания и мотивите във връзка
с тях, на отговорите и становищата на страните, както и на доказателствата, ако такива
са представени.
(2) Когато съставът установи, че по-ранното
право, на което се основава опозицията, не
съществува към момента на постановяване на
решението или регистрацията му е отказана за
стоките и/или услугите, на които се основава
опозицията, се взема решение за прекратяване
на производството по опозицията.
Чл. 25. Когато опозицията е подадена на
основание чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, идентичността или сходството на марката – обект
на опозицията, с нерегистрираната марка,
както и идентичността или сходството на
техните стоки или услуги се преценява с
оглед на съществуването на вероятност за
объркване на потребителите, която включва
възможност за свързване с по-ранната нерегистрирана марка.
Чл. 26. Когато опозицията е подадена на
основание чл. 12, ал. 5 от ЗМГО и е придружена с влязло в сила съдебно решение, съставът
по опозиции се произнася с решение, без да
се разменя кореспонденция между страните.
Чл. 27. Когато опозицията е подадена на
основание чл. 12, ал. 6 от ЗМГО, фактите,
обстоятелствата и/или доказателствата за
обосноваване на действията на агента или
на представителя се представят с отговора
по опозицията, а искането за прехвърляне
на марката – обект на опозицията, на действителния притежател, се прави най-късно
със становището по отговора по опозицията.
Чл. 28. Решенията се вземат с мнозинство
от членовете на състава. Член на състава,
който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като представя
отделно мотивирано особено мнение.
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Раздел V
Спиране, възобновяване и прекратяване на
производството по опозиция
Чл. 29. (1) Производството по опозиция се
спира в случаите и по реда на чл. 59, ал. 1 и
2 от ЗМГО служебно или по искане на една
от страните.
(2) Всички срокове, свързани с производството, спират да текат:
1. считано от датата на подаване на искането за спиране на производството, когато
производството се спира по инициатива на
някоя от страните или на двете страни;
2. считано от датата на издаване на решението за спиране на производството, когато
производството се спира служебно.
(3) В случаите по чл. 59, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 – 3 и т. 7 от ЗМГО производството може
да се спре не по-рано от изтичане на срока
по чл. 57, ал. 1 от ЗМГО.
(4) В случаите по чл. 59, ал. 2, т. 4, 5 и
6 от ЗМГО производството по опозицията
се спира след постановяването на отказа
на закрила на международната регистрация
по чл. 47, ал. 2 и 3 от ЗМГО, съответно образуване на производство по постъпилото
възражение по чл. 51 от ЗМГО и/или възобновяването на експертизата по същество
съгласно чл. 63 от ЗМГО, но не по-рано от
изтичане на срока по чл. 52, ал. 1 от ЗМГО.
В случаите на опозиция срещу признаване
действието на меж дународна регистрация
производството се спира не по-рано от изпращане на уведомлението по чл. 54, ал. 2
от ЗМГО до Международното бюро.
(5) В случаите на спиране на основание
чл. 59, ал. 2, т. 8 от ЗМГО мотиви от страните не са необходими. Спирането на производството по чл. 59, ал. 2, т. 8 от ЗМГО е
еднократно.
(6) Когато производството по опозицията
е спряно на основание чл. 59, ал. 2, т. 8 от
ЗМГО, шестмесечният срок започва да тече
от датата на влизане в сила на решението
за спиране.
Чл. 30. (1) Производството се възобновява
с решение на състава, когато:
1. отпаднат основанията за спирането му;
2. е постъпило искане на една от страните
преди изтичане на шестмесечния срок по
чл. 59, ал. 2, т. 8 от ЗМГО.
(2) При възобновяването производството
започва от онова действие, при което е било
спряно.
(3) Решението за възобновяване на производството се съобщава на страните с указания
относно последващите действия и срока за
тяхното извършване.
Чл. 31. (1) Производството по опозиция
се прекратява при наличието на предпоставките по чл. 55, ал. 3, чл. 57, ал. 3, 11 и 12
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и чл. 60, ал. 1 от ЗМГО, както и по чл. 3а,
ал. 4 от ЗМГО и чл. 24, ал. 2 от настоящата
наредба, при условията и по реда на чл. 60,
ал. 2 от ЗМГО.
(2) При повече от една опозиция срещу една
марка в случай на влязло в сила решение по
една от тях, производството по останалите
се прекратява, когато закрилата е отказана
за всички стоки и/или услуги, предмет на
останалите опозиции.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се прилага и за опозиции, по които няма влязло в сила решение
до влизането є в сила, с изключение на започналите да текат срокове и извършените
действия преди влизането є в сила.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 57, ал. 14 от Закона за марките и географските означения.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на председателя на Патентното ведомство.
2297

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Инспектората
на Министерството на отбраната (ДВ, бр. 70
от 2019 г.)
§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „от името
на главния инспектор на Министерството на
отбраната.“ се заменят с „от името на Инспектората на Министерството на отбраната,
който се подписва от членовете на комисията
за проверка.“;
б) в изречение трето думите „главния инспектор на Министерството на отбраната“ се
заменят с „председателя на комисията“.
2. В ал. 3:
а) думата „подписва“ се заменя със „съгласува“;
б) създава се изречение второ: „Когато
главният инспектор на Министерството на
отбраната е председател на комисията за проверка, докладът се подписва по реда на ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от 20 декември 2021 г.
За министър:
Йордан Божилов
2251

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към
границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното
дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства
на дружеството и на управляваните от него
фондове (ДВ, бр. 59 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. В ал. 8 думите „5 на сто“ се заменят с
„25 на сто“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1, т. 3 думата „депозити“
се заменя с „влогове“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 1 думата „пенсионерите“ се
заменя с „включително лицата с разкрити
партиди по чл. 127, ал. 6 и 7 от КСО“, след
което се поставя запетая.
2. В ал. 5 думите „средствата по ал. 4,
т. 1 – 3“ се заменят с „начислените суми за
изплащане на осигурените лица, пенсионерите
и техните наследници и средствата по ал. 4,
т. 2 и 3“.
§ 4. В чл. 9, ал. 4, т. 1 думите „и другите
му текущи задължения за следващите 12 месеца“ се заменят със „за следващите 6 месеца
и другите му текущи задължения“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1,
т. 1 се правят следните изменения:
1. На ред 3.10 думите „чл. 2, ал. 3, т. 9“ се
заменят с „чл. 2, ал. 3, т. 10“.
2. На ред 5.3 думата „депозити“ се заменя
с „влогове“.
§ 6. В приложение № 2 към чл. 10, ал. 1,
т. 2 на ред 3 думата „депозити“ се заменя с
„влогове“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, т. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 3 думата „депозити“ се заменя
с „влогове“.
2. На ред 6 думите „12 месеца“ се заменят
с „6 месеца“.
3. На ред „В“ след думите „и техните
наследници“ се добавя „и други текущи задължения“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Пенсионноосигурителните дружества
изготвят и представят справките по чл. 10, ал. 1
за месец март 2022 г. по образеца, действащ
до влизане в сила на тази наредба.
§ 9. (1) За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента
на Шарп по чл. 10, ал. 2, т. 4 и чл. 11, т. 3 от
Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията
към рекламните и писмените информационни
материали и страниците в интернет на пен-
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сионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 84
от 2018 г.) за периоди, които приключват
преди 1.01.2022 г., се ползват стойностите на
индекса Eonia.
(2) За определяне на безрисковата доходност
при изчисляването на коефициента на Шарп
по чл. 11, т. 3 от Наредба № 61 от 27.09.2018 г.
за изискванията към рекламните и писмените
информационни материали и страниците в
интернет на пенсионноосигурителните дружества за периоди с начало преди 1.01.2022 г.
и край след тази дата се ползват стойностите
на индекса Eonia до 31.12.2021 г., намалени с
8,5 базисни пункта, и стойностите на индекса
€STR от 1.01.2022 г. до края на съответния
период.
§ 10. В Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за
изискванията към рекламните и писмените
информационни материали и страниците в
интернет на пенсионноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 84 от 2018 г.; изм. и доп.,
бр. 41 от 2019 г. и бр. 55 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Пенсионноосигурителните дружества,
които са оповестили информация по чл. 10,
ал. 2, т. 4 и чл. 11, т. 3 за периоди, приключващи преди 1.01.2022 г., при оповестяването на
коефициента на Шарп за периоди, започващи
след 31.12.2021 г., посочват и че има промяна
в хронологичния ред на данните за безрискова
доходност, считано от 1.01.2022 г.“.
2. В приложение № 15 към чл. 10 и 11 т. 9
се изменя така:
„9. За безрискова доходност rf за периода
на изчисляване се приема средната стойност
на индекса €STR, изчислена по формулата:
,
където:
e t е стойността в проценти на индекса
€STR за ден t;
l – броят стойности на индекса €STR за
периода на изчисляване.
И н декс ът €ST R (к рат косрочен л и х вен
процент в евро) се изчислява и обявява ежедневно от Европейската централна банка и
стойностите му се публикуват в интернет на
адрес: https://sdw.ecb.europa.eu.“
§ 11. Наредбата е приета с Решение № 235-Н
от 5.04.2022 г. на Комисията за финансов
надзор.
За председател:
Диана Йорданова
2252
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 96
от 24 март 2022 г.

за приемане на Регулаторна политика за
управление на радиочестотния спектър за
граждански нужди
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията приема

РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА

за управление на радиочестотния спектър за
граждански нужди
I. Въведение
Регулаторната политика за управление на
радиочестотния спектър за граждански нужди
(Регулаторна политика) се изготвя от Комисията за регулиране на съобщенията в изпълнение
на разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за електронните съобщения.
При изработването на Регулаторната политика са взети предвид Законът за електронните съобщения, Актуализираната политика
в област та на елек т ронните съобщени я 1 ,
Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния
спектър в Република България, Национална
програма „Цифрова България 2025“ и Пътна
карта за изпълнение на програмата 2 , Директива 2018/1972 на Европейския парламент и
на Съвета за установяване на Европейски
кодекс за електронни съобщения (Кодекс за
електронни съобщения)3, Решение № 243/2012/
ЕС 4 , Становището на Групата по политика в
областта на радиочестотния спектър (RSPG)
относно изпълнение на Решение № 243/2012/
ЕС и неговото преразглеждане за следващия
период 5, Стратегическата пътна карта към 5G
за Европа на RSPG 6 , Становището на RSPG
https://dv.parliament.bg/DV Web/showMaterialDV.
jsp?idMat=150760.
2
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/85/
nacionalna-programa-cifrova-bulgariya-2025-i-putnakarta-kum-neya-sa-prieti-s-rms-no-730-ot-5-dekemvri2019-godina.
3
Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения
(преработена) – текст от значение за ЕИП.
4
Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета за създаване на многогодишна програма
за политиката в областта на радиочестотния спектър.
5
RSPG21-033 Final RSPG Opinion on a Radio Spectrum
Policy Programme (RSPP) – https://rspg-spectrum.eu/
wp-content/uploads/2021/06/RSPG21-033final-RSPG_
Opinion_on_RSPP.pdf.
6
Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe – https://
rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG19007final-3rd_opinion_on_5G.pdf.
1
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относно аспекти, свързани с радиочестотния спектър за интернета на нещата (IoT),
включително M2M 7, решенията на Световната конференция по радиосъобщения към
Международния съюз по далекосъобщения
(IT U), коя т о се п роведе п рез 2019 г. 8 , и
дру ги док у менти на Европейската комисия и на Европейския парламент и Съвета.
Радиочестотният спектър е ограничен природен ресурс, който свързва нашия цифров
свят. Използван разумно и ефективно, той
може да продължи да трансформира начина,
по който се свързваме, живеем и работим,
както и да подобри нашето разбиране за света като цяло. Поради неговата ограниченост
сме изправени пред много предизвикателства
при неговото управление и използване на
национално и международно ниво, балансирайки нуждите на различните радиослужби
и приложения.
Радиочестотният спектър е основата за
безж и чни т е съобщени я, обла г одет елс т ва
всеки човек и организация в страната, като
осигурява: достъп на обществото до информация, включително до данни в реално време;
свързва приятели и семейство; автоматизира
работата на заводи; осигурява свързаност в
енергетика, здравеопазване, медии, транспорт,
индустрия; осигурява услуги за обществото
като „интелигентен и свързан град“, автономно шофиране, свързани устройства и др.
Това улеснява ежедневието на хората и има
огромно значение за развитието на индустрията предвид разширяващите се възможности
за оптимизация на процесите, свързани с
доставките и производството.
С правилното управление на радиочестотния спектър ще се създадат необходимите
условия за развитие на свързаността и достъпа
до мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични
мрежи, както и тяхното използване от страна
на всички граждани и стопански субекти.
Управлението на радиочестотния спектър
трябва да се извършва по такъв начин, че да
осигурява ефективно развитие на безжичните
мрежи в бъдещето, да насърчава иновациите и да увеличава ползите за обществото и
икономиката на България, за да се възползва
страната ни от безжичните възможности на
бъдещето.
На 9 март 2021 г. Европейската комисия
(ЕК) прие съобщението „Цифровият компас
до 2030 г.: Европейският път за цифровото
Opinion on the Spectrum Aspects of the Internet-ofthings (IoT) including M2M – https://circabc.europa.eu/
sd/a/a0faa1a5-ca41-42c3-83d5-561b197419b0/RSPG17006-Final_IoT_Opinion.pdf.
8
Final Acts WRC-19 – https://www.itu.int/pub/R-ACTWRC.14-2019/en.
7
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десетилетие“ („Съобщение за цифров компас“)9, в което са определени четири основни
направления за цифровата трансформация на
Европа до 2030 г.: цифрови умения, сигурни
и устойчиви цифрови инфраструктури; цифрова трансформация на предприятията и
цифровизация на обществените услуги. Тези
основни цели са включени в предложението
на ЕК за Решение на Европейския парламент и Съвета за създаване на политическа
програма за 2030 г. „Пътят към цифровото
десетилетие“10. За осигуряване на ефективни и
устойчиви цифрови инфраструктури като цел
в програмата е посочена всички европейски
домакинства да са обхванати от гигабитова
мрежа, като всички населени райони да са
обхванати от 5G. Радиочестотният спектър
е от съществено значение за постигането на
цифровите цели, и по-специално за сигурната, ефективна и устойчива цифрова инфраструктура. В тази връзка и в изпълнение
на европейските политически инициативи,
като Гигабитното общество, Оформянето на
цифровото бъдеще на Европа (отвъд 5G, 6G,
устойчиви и сигурни комуникации), транспортните ком у никации, Аудиовизуа лните
медии, Цифровото десетилетие на Европа
Комисията за регулиране на съобщенията
следва да осигури достатъчно количество
радиочестотен спектър за съществуващи и
бъдещи оператори, като се съобразява с националните особености и търсене на радиочестотен спектър на българския пазар, както
и да създаде подходящи регулаторни условия
за въвеждане и развитие на иновативни безжични технологии, приложения и услуги.
В съответствие с Европейската политика
в областта на радиочестотния спектър Комисията за регулиране на съобщенията ще
осигурява регулаторни условия за използването на радиочестотен спектър за 5G мрежи,
безжични мрежи с голям капацитет във високите честотни обхвати, безжични системи за
достъп от следващо поколение, интелигентни
транспортни системи, иновативни спътникови мрежи, цифрово радиоразпръскване на
телевизионни и радиопрограми, мрежи за
подготовка на програми и специални събития
(PMSE), радиосъоръжения с малък обсег на
действие, както и условия за използване на
радиочестотен спектър от съществуващите
мрежи, които имат своите предимства при
предоставяне на услуги на потребителите.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF
/?uri=CELEX:52021DC0118&from=bg.
10
Brussels, 15.9.2021 COM (2021) 574 final 2021/0293
(COD) Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing
the 2030 Policy Programme „Path to the Digital Decade“.
9
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Настоящата Регулаторна политика определя основните цели, механизми и подходи
за управление на радиочестотния спектър за
граждански нужди за периода 2022 – 2024 г.,
като при възникване на необходимост ще
бъде актуализирана.
II. Резюме
В Регулаторната политика за управление на
радиочестотния спектър за граждански нужди
са посочени основните цели, които Комисията
за регулиране на съобщенията трябва да следва
с оглед насърчаване ефективното, ефикасното
и координираното използване на радиочестотния спектър, изграждането и развитието на
общоевропейски мрежи и осигуряване на
свързаност, широка достъпност и използване
на мрежи с много голям капацитет. Разгледани са основните механизми за управление
на радиочестотния спектър, които се прилагат
в съответствие с разпоредбите на Закона за
електронните съобщения. Направен е преглед
на използването на спектъра за граждански
нужди през изминалите три години за различните видове мрежи. В документа са разгледани предизвикателствата пред Комисията за
регулиране на съобщенията през следващите
години, свързани с изпълнение на целите на
закона, Кодекса за електронни съобщения и
Европейската политика в областта на радиочестотния спектър, като са определени и основните задачи, свързани с неговото управление.
III. Основни цели
В изпълнение на Закона за електронните
съобщения и Европейската политика в област
та на радиочестния спектър основната цел
на Комисията за регулиране на съобщенията
през следващите години е да подпомага развитието на вътрешния пазар, като насърчава
ефективното, ефикасното и координираното
използване на радиочестотния спектър, изграждането и развитието на общоевропейски
мрежи и осигуряване на свързаност, широка
достъпност и използване на мрежи с много
голям капацитет.
Целите на Комисията за регулиране на
съобщенията за периода 2019 – 2021 г. са в
съответствие с общите правила на Кодекса за
електронни съобщения, който беше транспониран със Закона за изменение и допълнение на
Закона за електронни съобщения през м. март
2021 г. При изпълнение на своите правомощия,
свързани с управлението на радиочестотния
спектър, през следващите години Комисията
за регулиране на съобщенията ще продължи
да изпълнява следните цели:
• осигуряване на условия за координирано и
хармонизирано използване на радиочестотния спектър, разпределен за граждански
нужди;
• увеличаване на обществените ползи от
радиочестотен спектър;

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

• осигуряване на широколентова свързаност за населението, с високо качество и
скорост, включително по основните транспортни трасета;
• насърчаване използването на нови безжични съобщителни технологии и приложения,
които осигуряват разнообразни услуги с
добро качество;
• прилагане на възможно най-подходящите
и опростени разрешителни режими;
• защита на националните интереси при
международни споразумения, договори,
регламенти и др.;
• предотвратяване на трансгранични или
национални вредни смущения;
• насърчаване на споделеното използване
на радиочестотния спектър, с оглед постигането на ползи за всички потребители,
чрез определяне на подходящи правила
за взаимна отговорност на ползвателите,
включително технически параметри и др.
IV. Управление на радиочестотния спектър
Основният резултат, който следва да се
постигне при управлението на радиочестотния
спектър, е създаване на предвидима среда за
текущия период и бъдещото използване на
радиочестотния спектър, както и да се даде
възможност спектърът да бъде използван по
начин, който ще донесе най-голяма полза за
обществото. Механизмите, които Комисията
за регулиране на съобщенията прилага при
управлението на радиочестотния спектър, са
следните:
• разпределение и планиране на радиочестотния спектър;
• определяне на правила и условия за
използване на радиочестотния спектър за
различни видове мрежи и приложения;
• разрешаване използването на радиочестотния спектър;
• подновяване на съществуващи права за
ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър;
• „използвай или ще загубиш спектър“;
• контрол на използването на радиочестотен спектър;
• национално и международно координиране на радиочестотния спектър.
1. Разпределение на радиочестотния спектър
Радиорегламентът на ITU11 определя разпределението и условията за използването на
радиочестотния спектър на световно ниво.
Комитетът за електронни съобщения (ЕСС)
към Европейската конференция по пощи и
далекосъобщения (CEPT) изготвя и публикува Европейска таблица за разпределение на
радиочестотния спектър в Европа12 , която е
хармонизирана с Радиорегламента на ITU, с
Radio Regulations) – https://www.itu.int/pub/RREG-RR-2020.
12
The European table of frequency allocations and
applications in the frequency range 8.3 kHz to 3000
GHz (ECA table/ERC Report 25) – https://efis.cept.
org/sitecontent.jsp?sitecontent=ecatable.
11
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изключение на някои обхвати, предвидени за
въвеждане и развитие на технологии от особена важност за страните членки на CEPT, в
съответствие с общоевропейските интереси.
Разпределението на радиочестотния спектър в България се осъществява от Съвета по
националния радиочестотен спектър (СНРЧС)
посредством изготвяне на Национален план
за разпределение на радиочестотния спектър13,
който се приема от Министерския съвет.
Радиочестотният спектър се разпределя на
радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за граждански нужди, за нуждите на
държавни органи и служби, свързани с нацио
налната сигурност, и за съвместно ползване
между тях.
На ц иона л ни я т п ла н за разп ределение
на радиочестотния спектър е основен акт,
свързан с управлението на радиочестотния
ресурс. Отчитайки националните особености,
разпределението на спектъра по радиослужби
се извършва в съответствие с Радиорегламента на ITU, ERC Report 25 и Съвместното
гражданско-военно споразумение на НАТО14
за радиочестотите15.
2. Определяне на правила и условия за
използване на радиочестотния спектър за
различни видове мрежи и приложения
С оглед изпълнение на една от основните
цели на политиката за насърчаване използването на нови безжични съобщителни технологии и приложения Комисията за регулиране
на съобщенията се стреми да определя достатъчно количество радиочестотен спектър
за иновативни мрежи и приложения, като
се съобразява с националните особености,
свързани с разпределения за гра ж дански
нужди честотен ресурс и търсенето на пазара
за нови услуги.
Определянето на достатъчно ресурс за
въвеждане на нови технологии е предпоставка за увеличаване на свързаността както в
ежедневието на хората, така и в най-различни
сектори като енергетика, здравеопазване, медии, транспорт, индустрия. Това ще допринесе
за постигане на по-голяма производителност,
намаляване на разходите и въвеждане и развитие на иновативни услуги за потребителите.
Наред с това продължава използването
на радиочестотен спектър от съществуващи
безжични мрежи, като, в съответствие с
технологичното развитие на тези мрежи, се
определят нови и актуализират техническите
и регулаторните условия за ползване на ресурса с оглед продължаване предоставянето
на услуги на потребителите и подобряване на
тяхното качество.
https://crc.bg/files/URChS/RChS/FrequencyPlan2019.
pdf.
14
Организацията на Северноатлантическия договор.
15
NATO Joint Frequency Agreement – NJFA.
13
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Условията за използване на радиочестотния
спектър се определят от Комисията за регулиране на съобщенията с правила, в които се
дефинират и конкретните технически парамет
ри на електронните съобщителни мрежи от
различните видове радиослужби, правилата
за честотно планиране на радиочестотния
спектър, както и изискванията по отношение
на ползвателите на радиочестотния спектър.
3. Разрешаване използването на радиочестотния спектър
Съгласно Закона за електронните съобщения радиочестотният спектър може да се
използва свободно, след регистрация или след
издаване на разрешение при спазване на условията, определени в съответните правила,
в които се определя и начинът на ползване
на радиочестотния спектър.
При определяне на режима на ползване на
честотния ресурс се вземат предвид конкретните характеристики на съответния радио
честотен спектър; необходимостта от защита
срещу вредни смущения; установяването на
условия за споделено ползване, ако това е
целесъобразно; гарантиране на техническото
качество на връзката или услугата; ефикасното
използване на радиочестотния спектър или
гарантиране изпълнението на цели от общ
интерес, определени в съответствие с правото
на Европейския съюз.
Комисията за регулиране на съобщенията
определя радиочестотен спектър, който може
да се ползва свободно от неограничен кръг
лица, при условие че се спазват определени изисквания (максимална предавателна
мощност, максимална напрегнатост на полето, максимална плътност на мощността,
допълнителни параметри и други ограничения). Ползвателите на такъв радиочестотен
спектър не трябва да причиняват смущения
на други електронни съобщителни мрежи и
не могат да претендират за защита от тях.
В този случай не е необходимо предоставяне на индивидуални права за използване
на спектъра, при условие че мрежата или
устройството отговарят на съответните технически параметри.
Комисията за регулиране на съобщенията
предоставя индивидуални права за ползване
на радиочестотен спектър с регистрация или
с издаване на разрешение.
Прилагането на регистрационен режим
при предоставянето на индивидуални права
облекчава условията за използване на радиочестотния спектър, осигурява по-бърз достъп
до честотен ресурс и намалява административната тежест както за регулатора, така и за
предприятията. При регистрационния режим
се предвижда заявленията за регистрация да
се подават в информационен портал, достъ-
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пен на интернет страницата на Комисията
за регулиране на съобщенията, в който се
извършва и тяхната проверка. Комисията от
своя страна прави координация на заявените
за ползване мрежи чрез верифициране на
технически параметри с цел ефективното
ползване на спектъра и недопускане на смущения в мрежите на предприятията.
При необходимост от ограничаване броя на
издаваните разрешения се провеждат състезателни процедури, като при конкурс или търг
за ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър за безжични широколентови мрежи и
услуги, за който са установени хармонизирани
условия чрез технически мерки за изпълнение в съответствие с Решение № 676/2002/
ЕО16 , се информира RSPG за всяка приета
проектомярка (партньорска проверка) преди
предоставянето на индивидуалните права с
цел обмен на добри практики. Това ще осигури последователен подход при управлението на радиочестотния спектър, гарантиращ
развитието на единния пазар в областта на
електронните съобщения. Състезателните
процедури са един от механизмите, който се
прилага при управлението на радиочестотния
спектър. Съгласно Закона за електронните
съобщени я Ком иси я та за рег ули ра не на
съобщенията провежда търг, когато с оглед
характера на осъществяването на обществени
електронни съобщения от съществено значение е размерът на предложената тръжна
цена, и конкурс, когато има необходимост от
комплексна оценка за издаване на разрешение.
Броят на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър може
да бъде ограничаван с оглед увеличаване в
максимална степен на ползата за ползвателите
и насърчаване на конкуренцията, постигане
на по-голямо покритие, гарантиране на необходимото качество на услугата, насърчаване
на ефикасното използване на радиочестотния спектър, включително при отчитане на
условията, свързани с правата за ползване
и размера на таксите или насърчаване на
иновациите и развитие на бизнеса.
Предоставянето на индивидуални права за
ползване на радиочестотния спектър е след
честотно планиране, изследване за електромагнитна съвместимост, както и национално и при
необходимост международно координиране, с
което се защитава работата на електронните
съобщителни мрежи от вредни смущения и се
гарантира техническото качество на връзката
и услугата.
Решение № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската
общност в областта на радиочестотния спектър
(Решение за радиочестотния спектър).
16
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Комисията за регулиране на съобщенията
удължава срока на разрешение за ползване
на хармонизиран радиочестотен спектър за
безжични широколентови услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за електронни
съобщения по своя инициатива или по искане
на предприятието, на което е издадено разрешението, след като проучи основателността
на искането. Преди приемане на решение за
удължаване срока на разрешение за ползване
на хармонизиран радиочестотен спектър, за
който броят на правата за ползване е ограничен, се провеждат обществени консултации на
мотивите за евентуално удължаване на срока
на разрешението.
За да бъдат постигнати целите на настоящата политика, по-специално насърчаване
използването на нови безжични съобщителни
технологии и приложения, които осигуряват разнообразни услуги с добро качество,
Комисията за регулиране на съобщенията
издава временни разрешения за ползване на
радиочестотен спектър за експериментално
използване и за краткосрочни проекти.
Експерименталното използване дава възможност на предприятията да изпробват нови
радиосъоръжения в условията на експлоатация
преди тяхното стандартизиране, което е средство за изпитване и тестване на технически
иновации. Временното разрешение за експериментално използване се издава за срок не
по-дълъг от 6 месеца еднократно в рамките
на една година.
Временното използване на радиочестотен
спектър за краткосрочни проекти за срок не
по-дълъг от 12 месеца създава условия за
тестване на мрежови съоръжения с цел въвеждане в експлоатация на нови мрежи и/или
технологии; по осигуряване на техническата
съвместимост на мрежови съоръжения, целостта и сигурността на мрежите и качеството
на предоставяните услуги, както и за научни
цели, като използваните радиосъоръжения в
този случай са стандартизирани.
С цел осигуряване на ефективно използване
на радиочестотния спектър и изпълняване на
своите правомощия, свързани с управлението
и контрола по използването на радиочестотния
спектър, Комисията за регулиране на съобщенията счита за целесъобразно да издава временни разрешения за определени географски
райони. Териториалният обхват на временните
разрешения за експериментално използване и
за краткосрочни проекти се определя за всеки
отделен случай, като се взема предвид целта,
за която се издава разрешението.
За обезпечаване на дейностите, свързани
с провеждане на срещи, конференции, културни и образователни дейности, търговски
панаири, развлечения (фестивали, концерти,
театри, въздушни демонстрации и др.), спортни
състезания, създаване на филми и реклами,
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корпоративни видеовръзки, религиозни и
други публични или частни събития, както и
свързани с производство на програми за пряко
предаване на новини и информация от мястото на събитието, Комисията за регулиране
на съобщенията издава временно разрешение
за краткосрочно събитие за срока и териториалния обхват, необходими за провеждане
на събитието, но за не повече от три месеца.
4. Контрол на използването на радиочестотен спектър
За изпълнение на основните цели на Комисията за регулиране на съобщенията, свързани
с управлението на радиочестотния спектър
за граждански нужди и за осигуряване на
неговото оптимално и без радиосмущения
използване, се извършва непрекъснат контрол
на действителната заетост на радиочестотите и
радиочестотните ленти за граждански нужди.
Изпълнението на основните правила и
условия за използване на радиочестотния
спектър за граждански нужди, определени
в подзаконовите нормативни актове, се извършва чрез осъществяване на ефективен
контрол и мониторинг. Провежда се регулярен
мониторинг, проверка, анализ на резултатите и контрол за спазването на действащите
нормативни актове, наложените технически
и експлоатационни изисквания и ограничения, свързани с използването на спектъра, и
условията на издадените разрешения.
Необходимостта от достатъчен свободен
честотен ресурс все повече се задълбочава с
навлизането на новите технологии и постоянното усъвършенстване на електронните
съобщения, което е от съществено значение и
за развитието на конкуренцията в сектора. В
тази връзка все повече нараства съществената
роля на радиомониторинга по отношение на
осигуряване на актуални данни за заетостта на
спектъра, необходими за неговото управление.
Определящата роля на мониторинга се налага и от нарастващия брой на потребителите
на услуги, предоставяни чрез радиочестотен
спектър. Създаването на условия за нормална работа на изградените радиомрежи без
наличие на вредни смущения се гарантира и
чрез осъществяване на постоянен мониторинг
и контрол, които спомагат за своевременно
откриване, локализиране и елиминиране на
източници на радиосмущения и незаконните
радиоизлъчващи средства.
Непрекъснатото развитие на електронните съобщителни мрежи и въвеж дането
на нови системи и технологии, използващи
радиочестотен ресурс (неподвижни, мобилни,
спътникови, цифрово радио- и телевизионно
разпръскване, широколентови технологии (в
това число и мрежи от ново поколение – 5G)
и др.), изисква съвременно техническо оборудване за радиомониторинг и модернизация
на прилаганите подходи за осъществяване
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на контрол на ефективното използване на
спектъра и защита на интересите на крайните
потребители.
За изпълнение на контролните си функции
Комисията за регулиране на съобщенията е изградила Национална система за мониторинг на
радиочестотния спектър за граждански нужди
в съответствие с изискванията на ITU, която
се разширява и осъвременява в съответствие
с непрекъснатото развитие на електронните
съобщителни мрежи и използваните от тях
технологии. Одобрен е План за развитие на
Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди за
периода 2021 – 2025 г. и е разработена пътна
карта за реализирането му. На територията
на цялата страна с помощта на стационарни
и мобилни станции за радиомониторинг се
осъществява периодичен превантивен контрол
с цел осигуряване на равнопоставеност на законните ползватели на спектъра и гарантиране
на определено качество на предоставяните
електронни съобщителни услуги на крайните
потребители.
В международен план постигнатите договорености със съседните страни целят провеждане на съвместни измервания, едновременни
кампании по мониторинг и разработване
на общоприети методики за измерване и
взаимно признаване на резултатите. В подългосрочен план предстои обсъждане на
възможности за взаимно дистанционно управление на станциите за радиомониторинг
в пограничните райони при разрешаване на
проблеми с радиосмущения и трансгранични
замърсявания.
5. Национална и международна координация на радиочестотен спектър и позиции на
геостационарна и негеостационарна орбита.
Взаимодействия с държавни органи и служби
Съгласно своите правомощия Комисията
за регулиране на съобщенията извършва чес
тотно планиране и национална координация
с цел избягване на вредни радиосмущения,
гарантиране техническото качество на услугата и осигуряване на условия за ефективно
използване на радиочестотния спектър.
С оглед осиг у ряване безопасност та на
въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност на страната
и ефективно използване на радиочестотния
спектър се извършва национално координиране и съгласуване с всички заинтересовани
ведомства.
В международен план Комисията за регулиране на съобщенията извършва международно
координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти в случаите, когато е необходимо да
защити ползването на радиочестотния спектър
за граждански нужди от вредни радиосмущения от наземни и спътникови мрежи на
други държави.
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V. Преглед на използването на радиочестотния спектър за граждански нужди за периода
2019 – 2021 г.
1. Наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги
1.1. Европейска рамка
На основание Решение № 676/2002/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно регулаторната рамка за политиката на
Европейската общност в областта на радио
честотния спектър ЕК е приела следните
решения за хармонизирано използване на
радиочестотен спектър от наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги:
• Решение на ЕК 2008/411/ЕО от 21 май 2008 г.
относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400-3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността;
• Решение на ЕК 2008/477/ЕО от 13 юни 2008 г.
за хармонизи ране на ра диочестот ната
лента 2500-2690 MHz за наземни системи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги в Общността;
• Директива 2009/114/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. за изменение на Директива 87/372/
ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното
въвеждане на обществени общоевропейски
наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността;
• Решение на ЕК 2009/766/ЕО от 16 октомври 2009 г. относно хармонизирането на
радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800
MHz за наземни системи за предоставяне
на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността;
• Решение на ЕК 2011/251/ЕС от 18 април 2011 г.
за изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните
обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни
системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги
в Общността;
• Решение за изпълнение на ЕК 2012/688/
ЕС от 5 ноември 2012 г. относно хармонизирането на ра диочестотните ленти
1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz за наземни
системи, позволяващи предоставянето на
електронни съобщителни услуги в Съюза;
• Решение на ЕК 2014/276/ЕС за изменение
на Решение 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 34003800 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни
услуги в Общността;
• Решение за изпълнение на ЕК 2015/750/ЕС
от 8 май 2015 г. относно хармонизирането
на радиочестотната лента 1452-1492 MHz
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за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни
услуги в Съюза;
• Решение за изпълнение на ЕК 2010/267/
ЕС от 6 май 2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването
на радиочестотната лента 790-862 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Европейския съюз;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2018/637
на ЕК от 20 април 2018 г. за изменение
на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати
900 MHz и 1800 MHz за наземни системи
за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността
по отношение на съответните технически
условия за интернета на нещата;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2018/661 на
Комисията от 26 април 2018 г. за изменение
на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/750
относно хармонизирането на радиочес
тотната лента 1452-1492 MHz за наземни
системи, позволяващи предоставянето на
електронни съобщителни услуги в Съюза
по отношение на разширяването му в
хармонизираните радиочестотни ленти
1427-1452 MHz и 1492-1517 MHz;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235
на ЕК от 24 януари 2019 г. за изменение
на Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране на съответните технически
условия, приложими за радиочестотната
лента 3400-3800 MHz;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784 на
ЕК от 14 май 2019 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 24.25-27.5
GHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови
електронни съобщителни услуги в Съюза;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687
на ЕК от 28 април 2016 г. относно радиочестотната лента 694-790 MHz за наземни
системи, позволяващи предоставянето на
безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална
употреба в Съюза;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2020/590 на
Комисията от 24 април 2020 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/784 във връзка с
актуализиране на съответните технически
условия, приложими за радиочестотната
лента 24.25-27.5 GHz;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2020/636 на
Комисията от 8 май 2020 г. за изменение
на Решение 2008/477/ЕО във връзка с актуализиране на съответните технически
условия, приложими за радиочестотната
лента 2500-2690 MHz;
• Решение за изпълнение (ЕС) 2020/667 на
Комисията от 6 май 2020 г. за изменение
на Решение 2012/688/ЕС във връзка с актуализиране на съответните технически
условия, приложими за радиочестотните
ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz.
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Разпоредбите на всички решения са приложени в българското законодателство, в
резултат на което са създадени условия за
технологично неутрално използване на обхвати 700 MHz (радиочестотна лента 694-790
MHz), 800 MHz (радиочестотна лента 790-862
MHz), 900 MHz (радиочестотни ленти 880-915
MHz и 925-960 MHz), 1.5 GHz (радиочестотна
лента 1427-1517 MHz), 1800 MHz (радиочестотни ленти 1710-1785 и 1805-1880 MHz), 2 GHz
(радиочестотни ленти 1920-1980 и 2110-2170
MHz), 2.6 GHz (радиочестотна лента 2500-2690
MHz), 3.6 GHz (радиочестотна лента 34003800 MHz) и 26 GHz (радиочестотна лента
24.250-27.500 GHz).
За изпълнение целите на Кодекса за електронни съобщения RSPG прие Стратегическа
пътна карта към 5G за Европа – Становище
по въпроси, свързани със спектъра за безжични системи от следващо поколение (5G)17. В
Становището си RSPG определя обхвати 700
MHz, 3.6 GHz и 26 GHz като първоначални
за въвеждане на 5G в Европа. Предвижда се
определяне на нови обхвати и хармонизирани
технически условия за тяхното използване
за развитие 5G мрежите, както и обхвати за
6G мрежи в по-далечно бъдеще, които ще
осигуряват високи скорости на предаването
на данни, високо качество, ниска мощност и
надеждна комуникация в Европа.
За да се постигне съгласуваност с техническата рамка за другите хармонизирани
честотни ленти, на ниво CEPT са разработени
най-малко ограничителни хармонизирани
технически условия, подходящи за 5G в обхвати 900 MHz и 1800 MHz. Тези условия гарантират съвместимост със съществуващите
мрежи и осигуряват съвместно съществуване
с GSM системите в обхват 900 MHz, които
ще продължат да работят в предвидимо бъдеще съгласно Директивата за GSM18 , като
същевременно предлага решение за ефективно
използване на спектъра.
В изпълнение на поставените цели за
наличие на достатъчно радиочестотен спектър за разработване на мрежи от следващо
поколение ЕК възложи мандат на CEPT 19
да проучи и разработи хармонизирани технически условия за радиочестотни ленти
40.5-43.5 GHz и 66-71 GHz с оглед използването
им за 5G. Предвижда се и проучването на лента
3800-4200 MHz за използване от частни локални мрежи, допълвайки вече определената
лента 3400-3800 MHz за 5G.
Strategic roadmap towards 5G for Europe – Opinion
on spectrum related aspects for next-generation wireless
systems (5G).
18
Директива на Съвета от 25 юни 1987 г. за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски
наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации
в Общността (87/372/EИО).
19
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/radiospectrum-cept-mandates.
17
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1.2. Обхвати 900 MHz и 1800 MHz
В обхват 900 MHz целият радиочестотен
спектър равнопоставено е предоставен за
ползване на три мобилни предприятия.
В обхват 1800 MHz на четири предприятия
беше предоставен ресурс в размер на 2x15 MHz,
а на едно – 2x5 MHz. Резултатите от анализа
на развитието и състоянието на мрежите,
направените инвестиции и състоянието на
пазара за периода 2015 – 2020 г. показаха, че
трите големи оператора стремително развиват
мрежите си и предлагат нови услуги на потребителите, докато другите два не използваха
напълно потенциала на предоставения им
честотен ресурс.
На 15.12.2021 г. изтече срокът на действие
на разрешенията на две предприятия. Считано
от 16.12.2021 г. се освободи спектър в размер
на 2х15 MHz и към настоящия момент са
свободни общо 2х25 MHz. За едното предприятие, притежаващо 2x5 MHz, има образувано
съдебно производство относно крайната дата
на действие на разрешението, като след приключването му ще бъдат освободени още 2х5
MHz, с които свободният ресурс в обхвата
ще бъде общо 2х30 MHz.
Предстои ЕК да приеме решение, с което да
определи най-малко ограничителни хармонизирани технически условия, подходящи за 5G
в обхвати 900 MHz и 1800 MHz, осигуряващи
съвместна работа на 5G мрежите с GSM системите в обхват 900 MHz, които ще продължат
да работят в предвидимо бъдеще съгласно
Директивата за GSM. След приемане на решението разпоредбите му ще бъдат въведени
в Правилата за използване на радиочестотния
спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
след издаване на разрешение.
Радиочестотният спектър има решаващо
значение в сферата на безжичните комуникации. Той представлява все по-ограничен
ресурс, търсенето на който все повече ще
нараства в съвременното общество. За да
бъде задоволено максимално търсенето, е
необходимо радиочестотният спектър да се
управлява и съответно използва, колкото е
възможно по-ефикасно и ефективно.
С цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър Комисията
за регулиране на съобщенията ще предоставя
свободния честотен ресурс в обхват 1800 MHz
за развитие на съществуващите мрежи. При
необходимост може да извърши преразпределение на предоставения на предприятията
честотен ресурс с цел осигуряване на компактни и непрекъснати честотни блокове.
1.3. Обхват 2 GHz
Радиочестотен спектър в обхват 2 GHz е
предоставен на три мобилни предприятия.
С цел осигуряване на ефективно използване
на радиочестотния спектър Комисията за
регулиране на съобщенията извърши прераз-
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пределение на ресурса в този обхват. По този
начин бяха осигурени условия за предоставяне
на свободния честотен ресурс за разширяване,
модернизиране и развитие на електронната
съобщителна мрежа на предприятия, заявили
желание за това. В резултат, в началото на
2021 г., при спазване принципите на прозрачност, консултативност и равнопоставеност
Комисията за регулиране на съобщенията
предостави на три предприятия допълнителен честотен ресурс. Към настоящия момент целият радиочестотен спектър в обхват
2 GHz, възлизащ на 120 MHz, равнопоставено
е предоставен за ползване на три мобилни
предприятия.
1.4. Обхват 3.6 GHz
Обхват 3.6 GHz е един от първоначалните
обхвати, определени за въвеждане на 5G в
Европа, и включва радиочестотни ленти 34003600 MHz (170 MHz) и 3600-3800 MHz (200
MHz), определени за използване в режим TDD.
Във връзка с Решение за изпълнение (ЕС)
2019/23520 за осигуряване на хармонизирано
ползване на радиочестотна лента 3400-3800
MHz за изграждане и развитие на 5G мрежи
Комисията за регулиране на съобщенията
измени Техническите изисквания за работа на
наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги.
С оглед осигуряване на възможност за ползване на широки честотни ленти и изграждане
на мрежи с голям капацитет, включително
5G, бяха предприети действия от Комисията
за регулиране на съобщенията по освобождаване на ресурса, зает от неподвижна радиослужба, като бе извършено препланиране на
конкретните радиорелейни участъци в други
честотни ленти. През 2020 г. този процес
приключи и Комисията за регулиране на
съобщенията проведе обществени консултации относно намерение да ограничи броя на
разрешенията за ползване на радиочестотен
спектър в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа,
позволяваща предоставянето на електронни
съобщителни услуги, с национално покритие,
като бъдат издадени четири разрешения за
ползване на радиочестотни ленти 3430-3500
MHz, 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 37003800 MHz. Резултатите от консултациите са
приети с Решение № 35 от 28.01.2021 г., в резултат на което Комисията за регулиране на
съобщенията с Решение № 36 от 28.01.2021 г.,
обяви търг с тайно наддаване за издаване на
разрешения за ползване на радиочестотен
спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на
електронни съобщения чрез наземна мрежа,
позволяваща предоставянето на електронни
съобщителни услуги, с национално покритие.
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. за изменение на
Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране
на съответните технически условия, приложими за
радиочестотната лента 3400-3800 MHz.
20
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Предмет на търга бе издаване на три разрешения за ползване на радиочестотен спектър
в обхват 3.6 GHz с национално покритие
за срок от 20 години. Търгът се проведе на
6.04.2021 г. и приключи успешно с разпределение на предвидения радиочестотен ресурс
на тримата участници съгласно правилата
на тръжната процедура и предложените от
участниците оферти.
Срещу решения № 35 и 36 от 28.01.2021 г.
са образувани съдебни производства.
На 11.05.2021 г. Комисията за регулиране
на съобщенията издаде разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6
GHz на трите мобилни оператора, участвали
в търга – „А1 България“ – ЕА Д, „Теленор
България“ – ЕАД, и „Българска телекомун и к а ц ион на ком па н и я“ – Е А Д (БТ К). С
разрешенията на всяко от предприятията е
предоставен за ползване честотен ресурс от
100 MHz за срок от двадесет години.
С предоставянето на спектъра в обхват
3.6 GHz се създават условия за навлизане на
нови технологии на българския пазар с достатъчна гъвкавост за осигуряване на настоящи
и бъдещи безжични широколентови услуги,
включително такива, базирани на 5G мрежи.
Създадената добра конкурентна среда е предпоставка за предоставяне на нови качествени
услуги на потребителите.
Комисията за регулиране на съобщенията
предвижда да предприеме действия за предоставяне на свободните 70 MHz в обхват 3.6 GHz
след приключване на съдебните производства.
1.5. Обхват 2.6 GHz
Обхват 2.6 GHz включва радиочестотни
ленти 2500-2570 MHz и 2620-2690 MHz (2х70
MHz), определени за използване в режим
FDD, и радиочестотна лента 2570-2620 MHz
(1х50 MHz) в режим TDD.
С оглед оптимално ползване на радиочестотния спектър за задоволяване на повишените
потребности от високи скорости и добро качество за бизнеса и за потребителите Комисията за регулиране на съобщенията предприе
действия по предоставяне на радиочестотен
спектър от обхват 2.6 GHz и обяви намерение
за ограничаване на броя на разрешенията за
ползване на радиочестотен спектър в този
обхват за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги,
с национално покритие. В намерението за
предоставяне на спектър бе изразена позицията
на Комисията за регулиране на съобщенията,
а именно издаване на шест разрешения с посочено съответното количество на честотния
ресурс, който ще бъде предоставен.
След провеждане на обществени консултации по обявеното намерение се установи, че
броят на подадените намерения е по-малък
от броя на разрешенията, които Комисията за
регулиране на съобщенията е обявила в пози-
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цията си. В резултат бяха предприети действия по издаване на разрешения за ползване
на радиочестотен спектър на предприятията,
подали намерение, при спазване изискванията
на Закона за електронните съобщения.
На 25.02.2021 г. Комисията за регулиране на
съобщенията издаде на три мобилни предприятия разрешения за ползване на радиочестотен
спектър в обхват 2.6 GHz за осъществяване на
електронни съобщения чрез наземна мрежа,
позволяваща предоставянето на електронни
съобщителни услуги, с национално покритие.
С разрешенията на всяко от предприятията е
предоставен за ползване честотен ресурс от
2х20 MHz за срок от двадесет години. Предприятията могат да ползват предоставения
им спектър за разширяване и модернизация
на изградените до момента мрежи с цел увеличаване на капацитета на мрежите в гъсто
населените райони, където потреблението на
услуги за данни е по-голямо. Това ще стимулира развитието и внедряването на нови
технологии, които изискват използването на
по-голямо количество радиочестотен спектър.
В допълнение ще се насърчи развитието на
широколентовите услуги за пренос на данни
и ще се стимулира конкуренцията в сектора.
Комисията за регулиране на съобщенията
предвижда да предприеме действия за предоставяне на свободния ресурс в обхват 2.6 GHz.
1.6. Обхват 800 MHz
В обхват 800 MHz само 2х10 MHz (радиочестотни ленти 811-821 МHz и 852-862 МHz)
са освободени за гражданско ползване и могат
да бъдат предоставени за наземни мрежи и
то след провеждане на технически тестове, с
които да се установи липсата на смущения в
работата на военното радиоелектронно оборудване. Останалият ресурс 2х20 MHz от обхват
800 MHz (ленти 790-811 МHz и 822-852 МHz)
все още не е освободен за граждански нужди.
След постигане на споразумение между
Министерството на отбраната (МО) и мобилните предприятия Комисията за регулиране на съобщенията ще има възможността
да издаде временни разрешения, с които да
предостави радиочестотния спектър от ленти
811-821 МHz и 852-862 МHz за провеждане на
съвместни тестове.
Успешните технически тестове, показващи
отсъствие на смущения в работата на радиоелектронното оборудване на МО, използващо радиочестотни ленти, съседни на ленти
811-821 МHz и 852-862 МHz, ще бъдат предпоставка Комисията за регулиране на съобщенията да стартира процедура по предоставяне
на радиочестотен ресурс.
Обхватът е подходящ за развитие на мрежи
с национален обхват, предвид което предоставянето на честотен ресурс ще бъде предпоставка за осигуряване на покритието чрез
високоскоростни безжични мрежи в отдалечени и рядко населени райони на страната ни.
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Наличният радиочестотен спектър е крайно
недостатъчен от гледна точка на степента на
развитие на пазара и потребителското търсене
на висококачествени съобщителни услуги. Комисията за регулиране на съобщенията счита,
че целият определен за национална сигурност
честотен ресурс в обхват 800 MHz следва да
бъде освободен за граждански нужди, което
ще създаде условия за ефективна конкуренция.
1.7. Обхват 700 MHz
Обхват 700 MHz е ключов ресурс и е определен като един от първоначалните за въвеждане
на 5G в Европа. В изпълнение на Решение на
ЕК 2016/687/ЕС 21 Комисията за регулиране на
съобщенията измени Техническите изисквания
за работа на наземни мрежи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни
услуги. С това бяха определени технически
условия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър в този обхват.
В определените срокове в Националната
пътна карта за изпълнение на задълженията
на Република България по Решение (ЕС)
2017/899 22 , приета от Министерския съвет, и
с цел освобождаване на честотен ресурс за
мобилни мрежи Комисията за регулиране на
съобщенията измени:
• Техническите изисквания за работа на
елек т рон н и т е с ъобщ и т ел н и м реж и о т
радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, и
• каналите за наземно цифрово радиоразпръскване в разрешението на действащото
предприятие за ползване на радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръск
ване с национален обхват.
Паралелно с това радиочестотна лента 766778 МНz беше освободена от МО за ползване
от мобилни мрежи.
В резултат, в обхват 700 MHz за граждански нужди е определен честотен ресурс от
2х20 МНz (радиочестотни ленти 703-723 MHz
и 758-778 MHz) от възможните 2х30 МНz,
които са определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 за ползване в режим на
работа с разделяне на каналите по честота
(FDD). За останалите 2х10 МНz няма яснота
кога ще бъдат освободени от МО. Считаме,
че целият ползван за национална сигурност
честотен ресурс в обхват 700 MHz следва да
бъде освободен за граждански нужди, което
ще създаде условия за ефективна конкуренция.
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Европейската комисия от 28 април 2016 г. относно
радиочестотната лента 694-790 MHz за наземни
системи, позволяващи предоставянето на безжични
широколентови електронни съобщителни услуги, и
за гъвкава национална употреба в Съюза.
22
Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на
радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза.
21
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В отговор на нарастващото търсене на нови
качествени услуги, както и с оглед спазване
принципите на прозрачност, публичност и
консултативност, залегнали в разпоредбите на
Закона за електронните съобщения, Комисията
за регулиране на съобщенията през 2020 г.
проведе обществени консултации относно
перспективите и условията за ползване на
свободния ресурс в обхват 700 MHz. От страна на предприятията бе проявен принципен
интерес за ползване на ресурс в този обхват.
Не бяха заявени конкретни намерения за
придобиване на спектър. Консултацията беше
съобразена със становищата на предприятията,
тяхната необходимост от достатъчен свободен финансов ресурс за инвестиране в нови
мрежи и технологии, както и несигурността,
предизвикана от кризата с COVID-19.
В проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост (Версия 1.4)23, е
посочено, че пазарният интерес и усилията,
насочени към използване на спектър в обхвати
2.6 GHz и 3.6 GHz, определят като реалистичен
срок за нови консултации и евентуално предоставяне на свободния ресурс от обхват 700 MHz
през втората половина на 2023 г.
С цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър Комисията
за регулиране на съобщенията ще продължи
да предприема действия за предоставяне на
честотен ресурс от обхват 700 MHz.
1.8. Обхват 1.5 GHz
В обхват 1.5 GHz свободният радиочестотен ресурс възлиза на 90 MHz и може да
се ползва за наземни мрежи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни
услуги. Режимът на работа в тази лента се
ограничава до предаване в права посока (от
базова станция към крайно устройство).
До настоящия момент мобилните предприятия не са проявявали интерес към ползването
на спектър от този обхват.
С цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър Комисията
за регулиране на съобщенията ще продължи
да предприема действия за предоставяне на
честотен ресурс в обхват 1.5 GHz.
С цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър Комисията за
регулиране на съобщенията ще предприема
действия за предоставяне на честотен ресурс
от обхват 1.5 GHz.
1.9. Обхват 2.3 GHz
Европейската конференция по пощи и
далекосъобщения разработи хармонизирани
технически и регулаторни условия за използване на радиочестотна лента 2300-2400 MHz
за използване на неизключителен принцип от
наземни системи, предоставящи електронни
съобщителни услуги. Разработена е и рамка за
Национален план за възстановяване и устойчивост
на Република България – https://www.nextgeneration.bg.
23
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споделяне на радиочестотен спектър под формата на лицензиран споделен достъп (LSA) за
държавите, желаещи да запазят в дългосрочен
план съществуващите ползватели и да въведат
нови такива, предоставящи мобилни услуги.
Няколко държави в Европа вече са предоставили радиочестотен спектър за използване
от безжични мрежи, докато други предпочитат да запазят настоящото използване на
лентата или да продължат проучванията си
за бъдещото използване.
В България обхватът се използва от електронни съобщителни мрежи за производство
на програми и провеждане на специални
събити я (PMSE), SA P/SA B, вк лючително
ENG/OB и радиосъоръжения от любителска
радиослужба.
Комиси я та счи та, че същест ву ващ и т е
ползватели в тази и съседните ленти следва
да бъдат защитени, като до възникването на
необходимост от допълнително количество
спектър за безжични широколентови мрежи
използването на лентата за съществуващите
приложения ще се запази.
1.10. Обхват 26 GHz
В Становището си относно аспекти, свързани с радиочестотния спектър за следващо
поколение безжични системи, RSPG определя обхвати 700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz като
първоначални за въвеждане на 5G в Европа.
През 2020 г. ЕК прие Решение за изпълнение (ЕС) 2020/590 за изменение на Решение
(ЕС) 2019/78424 във връзка с актуализиране на
съответните технически условия, приложими
за радиочестотната лента 24.25-27.5 GHz (Решение 2020/590/ЕС).
Съгласно чл. 4 от Решение за изпълнение
(ЕС) 2019/784, изменено с Решение 2020/590/
ЕС, държавите членки могат да позволят безпроблемна работа на фиксираните мрежи в
рамките на радиочестотната лента 24.25-27.5
GHz, ако наземните системи, позволяващи
предоставянето на безжични широколентови
електронни съобщителни услуги, могат да
съществуват съвместно с тези мрежи чрез
управлявано споделено използване на радио
честотния спектър. В тази връзка е необходимо да се извършва редовно наблюдение на
необходимостта от продължаване на експлоатацията на съществуващите мрежи, в това
число и необходимостта от преодоляване на
текущата фрагментация при разпределението
на спектъра в обхват 26 GHz и освобождаването му изцяло за 5G мрежи.
В изпълнение на чл. 54 от Кодекса за
електронни съобщения за съгласувано предоставяне във времето на определени 5G радиочестотни ленти държавите членки в срок
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784 относно
хармонизирането на радиочестотна лента 24.25-27.5
GHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза.
24
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до 31 декември 2020 г. следва да осигурят
възможност за използване на поне 1 GHz от
радиочестотната лента 24.25-27.5 GHz.
В допълнение, в съображение 27 на Препоръка (ЕС) 2020/130725 е посочено, че за разгръщане
на 5G безжични мрежи с голяма плътност биха
били от полза и гъвкави режими на разрешение,
които стимулират инвестициите в безжични
мрежи и гарантират ефективно използване на радиочестотен спектър. Високочестотните ленти
над 24 GHz („честотни ленти в милиметровия
обхват“), като например радиочестотна лента
24.25-27.5 GHz, предлагат голямо количество
радиочестотен спектър. Тези ленти се характеризират с географски ограничено разпространение
(разпространение на къси разстояния). Макар че
държавите членки като цяло следва да използват
състезателни процедури за подбор, като например
търгове/конкурси за предоставяне на права за
ползване в честотни ленти, в които има недостиг, такива процедури може в определени случаи
да ограничат потенциала за инвестиции на 5G
безжичните мрежи с голяма плътност, както и
гъвкавостта, и дължащата се на нея ефективност на ползването на спектъра. Издаването
на индивидуални разрешения за хармонизирани
честотни ленти в милиметровия обхват, за
което се използва ускорена административна
процедура, която е отворена, обективна, пропорционална, недискриминационна и следва прозрачни
критерии и процедури, би могло да се счита за
най-добра практика.
Една от мерките, която ЕК посочва в Препоръка (ЕС) 2020/1307, като възможен стимул
за въвеждането на 5G е прилагане на разрешителен режим за ползването на радиочестотната
лента 24.25-27.5 GHz, по-специално прилагане
на ускорени административни процедури при
предоставянето на радиочестотен спектър,
когато се прилага към географски ограничени права за ползване с оглед насърчаване на
навременното є използване.
Обхват 26 GHz осигурява много висока скорост, но е с ограничено покритие в сравнение
с обхватите с по-ниска честота. Разполагането
на приемно-предавателните станции може да
бъде на закрито или на открито – върху сгради, под покриви, на стълбове, мачти и други
леки конструкции. Една от особеностите на
разпространението на радиовълните в обхват
26 GHz е по-голямото затихване, следователно разполагането на базовите станции
на открито не е подходящо за крайградски
и селски райони, защото е необходимо да
бъдат разположени по-близко една до друга.
Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията от 18
септември 2020 г. относно общ инструментариум на
Съюза за намаляване на разходите за разгръщане
на мрежи с много голям капацитет и гарантиране
на своевременен и благоприятен за инвестициите
достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел
насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19
в Съюза.
25
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Разпространението на радиовълните също е
възпрепятствано от врати, прозорци и стени,
което допълнително ограничава покритието
и изисква разполагане на предавателите в
близост един до друг. Това, от своя страна,
води до оскъпяване при разгръщането на
мрежата от операторите. Разполагането на
базовите станции в закрити помещения, в
градски райони или на специфични места с
наличие на голям брой потребители – концертни зали, стадиони, летища, търговски
цен т рове, п ри т еж а ва м ног о п ред и мс т ва.
Пренасянето на голямо количество трафик с
висока скорост на предаване на данни изис
ква по-голямо количество честотна лента,
което може да се осигури в обхват 26 GHz.
В много гъсто населени райони скоростите
на LTE мрежата могат да се забавят поради
големия брой свързващи се устройства, докато при 5G технологията в обхват 26 GHz
и новите активни антенни системи могат
да се осъществят по-голям брой връзки без
значително намаляване на скоростта. Обхват
26 GHz е подходящ за използване в гъсто населени райони. В тази връзка обхватът може
да се ползва съвместно от 5G мрежи и мрежи
от вида „точка към точка“ при управлявано
споделено ползване. По този начин ще се
осигури ефективно използване на радиочес
тотния спектър в обхват 26 GHz.
Разработването на 5G устройства, използващи честотни ленти над 24 GHz, е все още на
ранен етап. В Европа използването на обхват
26 GHz за 5G все още е ограничено, което се
отразява и на разработването на устройства,
поддържащи този обхват. Производителите
се фокусират към по-атрактивния от гледна
точка на предоставен ресурс и покритие обхват 3.6 GHz. Към края на ноември 2020 г.
57% от устройствата, обявени или в процес
на разработка, поддържат обхват 3.6 GHz,
докато само 30% могат да работят във всички
ленти над 24 GHz 26 .
В Република България са осигурени условия за хармонизирано ползване на радио
честотния спектър в обхват 26 GHz. Това
дава възможност честотният ресурс да се
използва за различни технологии с достатъчна
гъвкавост за предоставяне на настоящите и
бъдещите безжични широколентови услуги,
включително и тези, базирани на 5G мрежи.
Към настоящия момент Комисията за регулиране на съобщенията е издала две разрешения
за ползване на радиочестотен спектър в обхват
26 GHz – едно за мрежи от вида „точка към
точка“ (радиорелейни линии – РРЛ) и едно
за фиксиран безжичен достъп (Fixed Wireless
Access FWA – FWA), като част от ресурса в
обхвата се използва и от МО.
ht t ps://5gobser vator y.eu /w p - content/upload s/
2021/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-12_v1.0.pdf.
26
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Групата по политика в областта на радиочестотния спектър, в своето второ становище
за 5G, и ЕК (в решението за хармонизирано
използване на спектъра) приканват за прилагането на регулаторна гъвкавост, чрез поетап
но освобождаване на обхвата от мрежи от
неподвижна радиослужба. При предлагането
на обхват 26 GHz в нашата държава следва да
се вземе предвид избягването на отрицателни
въздействия върху настоящите потребители на
обхвата и минимизиране на общите разходи,
свързани с внедряването на 5G.
В тази връзка Комисията за регулиране
на съобщенията следва да прилага политика,
която води към преодоляване на текущата
фрагментация при разпределението на спектъра в обхват 26 GHz и освобождаването му
от съществуващите мрежи от неподвижна
радиослужба за разгръщане на 5G мрежи, в
това число и от мрежите на МО.
Един от начините за преодоляване на
фрагментацията е осигуряване на условия за
съвместна работа на съществуващите мрежи
от неподвижна радиослужба и наземните
мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги при управлявано
споделено използване на ресурса.
В Доклад 303 на ECC 27 са разгледани две
основни възможности за въвеждане на 5G системи в обхват 26 GHz – съвместно използване и
освобождаване на обхвата изцяло за 5G мрежи.
При прилагане на съвместно използване
на обхват 26 GHz от неподвижни и 5G мрежи
се прилагат специфични технически условия
за работа на двете мрежи, докато втората
възможност предполага освобождаване на
обхвата от неподвижните мрежи в зоните,
където ще се въвежда 5G, или миграция към
други обхвати, като съществуват и подходи,
някои от които могат да бъдат комбинирани.
В Доклад 303 на ECC са разгледани следните различни възможности за съвместно
използване на радиочестотни я спект ър в
обхват 26 GHz:
• споделено ползване на честота и територия;
• споделено ползване на честота с разделяне по територия;
• споделено ползване по територия с разделяне по честота;
• разделяне по честота и територия.
За да се осигурят условия за съвместно използване на спектъра, трябва да се определи
подходяща рамка за споделяне на спектъра,
която представлява набор от правила за споделяне и условия за съвместно съществуване,
което изисква технически познания за съществуващите и новите приложения. Необходима е
координация между работата на двете приложения, за да се избегнат взаимните смущения
между двете мрежи.
27
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Към настоящия момент действащи електронни съобщителни мрежи в обхват 26 GHz
се използват от предприятия, които експлоатират 3G и 4G мрежи с национално покритие в
други честотни обхвати, както и 5G мрежи в
обхват 3.6 GHz в някои по-големи градове на
страната. Тези предприятия имат техническите
възможности най-добре да определят техническите параметри и условията за споделено
ползване на предоставения им радиочестотен
спектър от двата вида мрежи.
С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър
и преодоляване на фрагментацията предприятията с предоставен честотен ресурс за
неподвижни мрежи в обхват 26 GHz могат
да използват този ресурс при условията на
управлявано споделено ползване както за
действащите им мрежи, така и за въвеждане
на 5G мрежи. Това ще осигури по-гъвкав
и лесноприложим модел на вътрешна координация при съвместното използване на
спектъра за конкретни мрежи, както и предлагани чрез тях услуги от едно предприятие.
В този случай трябва да се осигурява работа
на мрежите от неподвижна радиослужба и
наземните мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги,
при която да не се причин яват взаимни
смущения между двата вида мрежи, съгласно
насоките на Доклад 303 на ECC. Също така
предприятията следва да извършват редовно
наблюдение на необходимостта от продължаване на експлоатацията на съществуващите
мрежи, в това число и необходимостта от
преодол яване на тек у щата фрагментаци я
при разпределението на спектъра в обхват
26 GHz и освобождаването му изцяло за 5G
мрежи и ежегодно да предоставят информация за резултатите от наблюдението, както
и технически данни за действащите мрежи
от неподвижна радиослужба.
С разработените подзаконови нормативни
актове28 Комисията за регулиране на съобщенията е предвидила възможност предприятията
с разрешения за ползване на честотен ресурс
от обхват 26 GHz за неподвижни мрежи да
могат да използват съвместно предоставения
им спектър и за 5G мрежи при управлявано
споделено ползване с цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър в
обхвата. В тази връзка Комисията за регулиране
на съобщенията ще приведе в съответствие с
правилата издадените разрешения.
Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги след издаване
на разрешение и Правилата за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни
мрежи от неподвижна радиослужба след издаване
на разрешение.
28
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Свободният спектър в обхвата за развитие на 5G мрежи в размер на 2.578 GHz е
силно фрагментиран, в резултат на което
към настоящия момент могат да се осигурят
три блока от 300 MHz, един – от 400 MHz,
и два – от 500 MHz. В Доклад 303 на ECC
е посочено, че минимално необходимата
широчина на лентата за една мрежа е непрекъснат спектър от 400-500 MHz. Според
препоръките на GSMA, за да има смисъл от
въвеждането на обхват 26 GHz в допълнение
на спектъра в 3.6 GHz, честотната лента, която ще се предостави, трябва да е поне 800
MHz, което ще осигурява високоскоростни
услуги за потребителите.
В допълнение обхват 26 GHz е посочен
в Националния план за възстановяване и
устойчивост (Версия 1.4) като обхват, за който се предвижда ускорен процес по отдаване
на радиочестотен спектър, който процес е
включен в Реформа 2: Ефективно използване
на радиочестотния спектър от компонент
Цифрова свързаност. С цел изпълнение на
този компонент и усвояване на финансирането е необходимо да бъде направен анализ
на възможността за цялостно освобождаване
на обхват 26 GHz за граждански нужди. В
тази връзка следва да се проведат работни
срещи с МО за освобождаване на ползвания
от тях радиочестотен спектър с цел оформяне
на непрекъснати блокове от поне 400 MHz,
а впоследствие да се осигурят и блокове
от 800 MHz.
Свободният ресурс в обхват 26 GHz се
предвижда да се предоставя за наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги, при спазване условията
на Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги след издаване на разрешение на предприятия с предоставен по други разрешения
радиочестотен спектър и предприятия, които
имат технически и финансови възможности,
да постигнат добро покритие и качество на
предоставяната услуга чрез надграждане и
развитие на съществуващите мрежи.
Също така Комисията за регулиране на
съобщенията ще проведе обществени консултации относно интереса на бизнеса към
ползването на радиочестотен спектър от обхват 26 GHz в ограничени географски райони.
С предприетия подход ще се повиши потенциалът за инвестиции в изграждането на
5G мрежите, които са с голяма плътност,
ще се осигури гъвкавост при използването
на радиочестотния спектър, по-ефективно
ползване на спектъра, и не на последно място
плавен преход от една технология към друга
на по-ниска цена.
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1.11. Развитие на мрежите от четвърто
поколение (LTE)
В съвременното общество високоскоростните електронни съобщителни мрежи имат
ключово значение за все повече сектори и са
важен фактор за растежа на икономиката като
цяло. Осигуряването на необходимите условия
за развитие на мобилния широколентов достъп
до интернет гарантира правото на гражданите да имат достъп до качествени електронни
съобщителни услуги. Това е причина през последните години да се наблюдава стремително
навлизане на LTE технологията и увеличаване
на покритието на тези мрежи в национален
мащаб както по територия, така и по население.
Мобилен достъп до интернет чрез LTE
предоставят и трите мобилни предприятия,
които са надградили мрежите си до LTEAdvanced. Наличието на конкуренция между
предприятията и стремежа им да предоставят
иновативни услуги води до увеличение в броя
на абонатите на мобилен интернет чрез LTE.
Тази тенденция ще се запази и развитието на
4G мрежите ще продължи и в бъдеще, за да се
осигури голям мрежов капацитет и по-високи
скорости за пренос на данни.
Комисията за регулиране на съобщенията ще продължи да предприема действия
за осигуряването на условия за ефективно
управление и ефикасно използване на радио
честотния спектър в съответствие с политиките на Европейския съюз и поддържане на
устойчива конкурентна пазарна среда с оглед
насърчаване на инвестициите и предлагане на
богат избор от качествени услуги на крайните
потребители.
1.12. Развитие на 5G, 6G
Една от целите на Европейския съюз за
свързаност 2025 г. е осигуряване на непрекъснато 5G покритие във всички градски райони
и всички основни сухопътни транспортни
пътища за свързване на хора и обекти, както
и осигуряване на достъп до мобилна връзка
за данни навсякъде, на всички места, където
хората живеят, работят, пътуват и се събират.
Следвайки решенията, взети на Световната
конференция по радиосъобщения през 2019 г.
(WRC-19), през април 2020 г. ЕК възложи
мандат на CEPT да разработи най-малко ограничителни хармонизирани технически условия
за 5G в радиочестотна лента 40.5-43.5 GHz и
да прегледа и ако е необходимо, да преработи
хармонизираните технически условия за използване на радиочестотна лента 66-71 GHz
с оглед използването є за 5G.
В резултат Проектна група 1 (PT1) към ECC
извършва преглед на текущото и планираното
използване на лента 40.5-43.5 GHz, разработва
най-малко ограничителни технически условия
за използване от 5G, включително условията
за споделяне, и ако е необходимо, ще разработи насоки за международна координация.
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Разработените хармонизирани технически
условия за използване на честотна лента 6671 GHz позволяват развитието на 5G. Работната група за управление на спектъра (WG
FM) към ECC на 5 март 2021 г. прие CEPT
доклад 78 29, според който съществуващата
технологично неутрална рамка в лента 66-71
GHz в съответствие с Решение за изпълнение
(ЕС) 2019/134530 и Препоръка на ERC 70-03
дава възможност за използване на обхвата от
5G, изпълнявайки подходящите технически
условия за съвместна работа с настоящите
ползватели от неподвижна радиослужба и
устройствата за широколентов пренос на
данни от подвижна радиослужба. Комисията
за регулиране на съобщенията е определила
лента 57-71 GHz за свободно ползване и лента
57-66 GHz за ползване при условията на регистрационен режим. Предстои Европейският
институт за стандарти в далекосъобщенията
(ETSI) да разработи два нови хармонизирани
стандарта за използване на честотния обхват
57-71 GHz 31. След приемането им Комисията
за регулиране на съобщенията ще преразгледа
своето решение относно режима на предоставяне на спектъра за използване на лентата.
При наличие на доказана необходимост от
използване на лентата при условията на разрешителен режим, например с оглед постигане
на високо качество на услугата, Комисията за
регулиране на съобщенията би могла да преразгледа определените регулаторни условия.
Европейската конференция по пощи и
далекосъобщения отбелязва, че ефективно
разгръщане на 5G може да бъде постигнато чрез използването на няколко честотни
ленти, включително нискочестотни, средни
и ленти във висок ите честоти – 26 GHz,
42 GHz и 66 GHz.
CEPT доклад 78 – Доклад от CEPT до Европейската комисия в отговор на мандата (задача 3, 66-71
GHz) за разработване на най-малко ограничаващи
хармонизирани технически условия, подходящи за
наземни безжични системи от следващо поколение
(5G) за приоритетни честотни ленти над 24 GHz.
30
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1345 на Комисията от 2 август 2019 г. за изменение на Решение
2006/771/ЕО с оглед актуализиране на хармонизираните технически условия в областта на използването
на радиочестотния спектър за устройства с малък
обсег на действие.
31
Широколентови системи за предаване на данни
(WDTS) за неподвижни мрежи (EN 303 722) и
Широколентови системи за предаване на данни
(WDTS) за подвижни и неподвижни радиосъоръжения (EN 303 753) (ETSI EN 303 722: „Wideband Data
Transmission Systems (WDTS) for Fixed Network Radio
Equipment operating in the 57-71 GHz band; Harmonised
Standard for access to radio spectrum“, и ETSI EN 303
753: „Wideband Data Transmission Systems (WDTS)
for Mobile and Fixed Radio Equipment operating in
the 57-71 GHz band; Harmonised Standard for access
to radio spectrum“).
29
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В свои становища RSPG препоръчва 32 да
се проучи възможността за използването на
радиочестотна лента 3800-4200 MHz от частни
локални мрежи, като същевременно се гарантира непрекъснато защитено използване на
съществуващите ползватели както в лентата,
така и в съседните ленти. В тази връзка, за
да се насърчи допълнително ефективното
използване на радиочестотния спектър и да
се улесни разгръщането на 5G в подкрепа
на вертикалните приложения, ЕК обмисля
да възложи мандат на CEPT за оценка на
техническата възможност за определянето на
лентата за използване от наземни безжични
широколентови системи, осигуряващи частна
локална мрежова свързаност (т.е. с ниска или
средна мощност), и да разработи хармонизирани
технически условия при споделено използване
на лентата, включително чрез обмислянето на
подходящи параметри на приемните радиосъоръжения, в сътрудничество с ETSI.
Една от целите на ЕК за определянето на
лента 3800-4200 MHz за използване от частни
локални мрежи е избягването на фрагментирането и недостига на спектър в обхват 3.6 GHz
(3600-3800 MHz), осигурявайки допълнителен
хармонизиран спектър на европейско ниво. През
2021 г. в Република България три предприятия
получиха разрешения за използване на ресурс
от обхват 3.6 GHz с национално покритие, като
в рамките на предшестваните консултации нито
едно лице не изрази интерес за получаването
на радиочестотен спектър за разгръщане на
мрежа за собствено ползване. България е членка
на CEPT и като такава е част от процеса по
изпълнение на поставените мандати от ЕК. Въз
основа на резултатите от мандата на CEPT и
решението на ЕК Комисията за регулиране на
съобщенията в ролята на регулаторен орган
ще обмисли бъдещите решения, отчитайки
националните обстоятелства.
Постигането на гигабитова свързаност,
поставено като цел с 5G технологията, ще
продължи да се следва, като през следващите
години ще се насърчават научни разработки,
свързани с бъдеща технология, притежаваща функции, които 5G не може да постигне – технологията 6G. Европейската комисия
прие предложение за създаване на съвместно
предприятие за интелигентни мрежи и услуги,
което да координира изследвания и иновации, финансирани по различни програми. За
безжичните комуникации в 6G се предвижда
да се използва горната част на милиметровите вълни 100-300 GHz, така нареченият
RSPG21-024 final – Становище на RSPG относно
нуждите от допълнителен спектър и насоки за
бързото разгръщане на бъдещите безжични широколентови мрежи и RSPG21-022 final – Становище на
RSPG относно споделянето на спектъра – пионерни
инициативи и ленти.
32
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терахерцов обхват, където съществува много
по-широка честотна лента. Към момента производители провеждат тестове в лентите над
100 GHz. Съществуват осигурени регулаторни
условия за провеждане на тестове и предвид
наличността на радиочестотен спектър във
високите обхвати Комисията изразява своята
готовност активно да подкрепя проучванията
за 6G и разработването на бъдещи екосистеми.
2. Електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово и аналогово радиоразпръскване
2.1. Наземно цифрово радиоразпръскване на
телевизионни сигнали
Радиочестотна лента 470-694 MHz е определена за използване за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване. Към началото на 2019 г. разрешения за наземно цифрово
радиоразпръскване на телевизионни сигнали
притежават две предприятия – „Нуртс България“– ЕАД – за мрежа за територията на град
София, и „Нуртс Диджитъл“– ЕАД – за две
мрежи с национален обхват. Предоставеният
на „Нуртс Диджитъл“ – ЕАД, радиочестотен
спектър включва и телевизионни канали от
обхват 700 MHz (694-790 MHz). В края на
същата година „Нуртс Диджитъл“ – ЕАД,
се отказа от едната национална мрежа поради малкия брой телевизионни оператори,
използващи мрежата му за разпространение
на своите програми.
В изпълнение на Националната пътна
карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899
и с цел освобождаване на обхват 700 MHz за
безжични мрежи, като взе предвид наличния
честотен ресурс, Комисията за регулиране на
съобщенията през 2019 г. обяви намерение
за издаване на две разрешения за ползване
на радиочестотен спектър от обхвата под
700 MHz (470-694 MHz) за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, за срок от 15 години. Комисията
за регулиране на съобщенията предостави
възможност свободният честотeн ресурс да
бъде използван ефективно по преценка на
участника чрез въведената към момента технология DVB-T 33 или DVВ-Т2.
В рамките на определения срок бе подадено
намерение единствено от БТК, предвид което
на 14.11.2019 г. дружеството получи разрешение
в съответствие с условията на процедурата
и съгласно което започна да предоставя цифрови телевизионни програми от 1.06.2020 г.
В тази връзка Комисията за регулиране на
съобщенията прекрати действието на разрешението на „Нуртс Диджитъл“ – ЕАД, считано
от 1.06.2020 г., с което бе освободен обхват
700 MHz от цифрова наземна телевизия и бе
изпълнена една от задачите на Националната
пътна карта.
33
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Разрешението дава право на БТК да разпространява и цифрови радиопрограми в
случай на налично лицензирано съдържание.
Следва да се отбележи, че както в България, така и в съседните страни се наблюдава
продъл жаваща тенденци я на нама л яване
използването на цифрова наземна телевизия.
Въпреки наличния свободен ресурс не е налице
интерес от страна на бизнеса за осъществяване на дейност по предоставяне на услуги за
наземно радиоразпръскване на телевизионни
програми. Към момента услугата се предоставя от „Нуртс България“ – ЕАД, и БТК, които
осигуряват безплатни телевизионни програми
на зрителите и осъществяват обществената
функция на тези мрежи.
Предвид свободния честотен ресурс за
наземна цифрова телевизия Комисията за
регулиране на съобщенията предвижда да
провежда обществени консултации относно
перспективите за ползване на свободния ресурс с цел проучване интереса на бизнеса,
осигуряване на ефективно ползване на радиочестотния спектър и създаване на условия за
развитие на конкурентен съобщителен сектор.
2.2. Наземно радиоразпръскване на радиосигнали
За наземно радиоразпръскване на радио
сигнали са предназначени честотни ленти:
• 148.5-283.5 kHz (дълги вълни) – за монофонично аналогово радиоразпръскване
с амплитудна модулация;
• 526.5-1606.5 kHz (средни вълни) – за монофонично аналогово радиоразпръскване
с амплитудна модулация;
• от обхват 3950.0-26100.0 kHz (къси вълни) – за монофонично аналогово радиоразпръскване с амплитудна модулация и
цифрово звуково радиоразпръскване;
• 87.5-108.0 МHz (ултракъси вълни) – за
стереофонично аналогово радиоразпръскване с честотна модулация;
• 174.0-230.0 МHz (метрови вълни) – за
цифрово звуково радиоразпръскване.
През последните години не се наблюдава
интерес към използването на наземно аналогово радиоразпръскване в обхватите на
дълги и средни вълни. Показателен за това
е фактът, че за територията на страната се
използва само едно честотно назначение от
обхвата на средни вълни за разпространение на
програма на Българското национално радио.
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Международно координираният спектър
в късовълновия обхват продължава да се
използва от едно предприятие за наземно
аналогово и цифрово радиоразпръскване на
радиосигнали за търговски радиопредавания.
Обслужваните зони са извън територията на
Република България. В случай на проявен интерес за ползване на радиочестотен спектър от
друго предприятие Комисията за регулиране
на съобщенията ще предприеме необходимите
действия за издаване на разрешение.
В европейски план наземното цифрово
радиоразпръскване на радиосигнали се осъществява най-вече в радиочестотни ленти
174-230 MHz и 526.5-1606.5 kHz. Основните
технологии за цифрово радиоразпръскване
на радиосигнали са T-DAB 34 , T-DAB+, DRM 35
и DRM+. В рамките на провежданите през
годините обществени консултации относно
перспективите за въвеждане на цифрово радио е проявен принципен интерес към лента
174-230 MHz. За ползването на ресурс от
тази лента през 2020 г. и 2021 г. Комисията
за регулиране на съобщенията е издавала
временни разрешения за наземно цифрово
радиоразпръскване на радиосигнали по технология T-DAB+ за град София.
Ва ж но е да се отбележ и, че в радиочестотна лента 174-230 MHz допълнително
са координирани честотни блокове съгласно
Регионалното споразумение за въвеждане на
наземното цифрово радио- и телевизионно
разпръскване в честотни обхвати 174-230
M H z и 470 - 862 M H z (Женева – 2 0 0 6 г.).
По този начин към настоящия момент за
България има защитени 66 радиочестотни
блока, от които могат да се формират 2
национални и 42 регионални мрежи (за територията на: зона град Варна – 2 мрежи, зона
град София – 10 мрежи, зона Странджа – 2
мрежи, и по 4 мрежи за зони Благоевград,
Бургас, Кърджали, Пловдив, Смолян, София
и Стара Загора) за наземно цифрово радиоразпръскване на радиопрограми, като при
необходимост може да се проведе координация и за допълнителен ресу рс. Свободният
координиран честотен ресу рс за наземно
цифрово звуково радиоразпръскване за Република България е следният:
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Пловдив

Варна-град

София-град

11D

11D

11D

11B

11A

11D

11C

11A

11B

11C

11B

11A

12D

12B

12D

12B

12D

12C

12C

12B

12D

12A

12C

11C

12D

9A

10A

8A

7A

9A

6A

10A

11D

9B

10B

8B

7B

9B

6B

10B

12A

9C

10C

8C

7C

9C

6C

10C

12B

9D

10D

8D

7D

9D

6D

10D

12C

Странджа

Кърджали

11C

12B

Благоевград

Стара Загора

11D

12D

София

Бургас

11C

2

Смолян

Варна

1

Мрежа

Шумен
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5A
5B
5C
5D

Пред ви д на л и ч н и я чес т о т ен ресу рс в
радиочестотна лента 174-230 MHz и с цел
осигуряване на възможност за ефективното
му ползване и създаване на предпоставки
за развитие на мрежи за наземно цифрово ра д иора зп р ъ ск ва не на ра д ио си г на л и
(Т-DAB/Т-DAB+) през 2021 г. Комисията за
регулиране на съобщенията откри процедура
за обществена консултация за перспективите
за ползване на свободния ресурс в радиочестотна лента 174-230 MHz. Резултатите от
обществената консултация показват заявено
желание от страна на предприятиe.
Въвеждането на наземно цифрово радио
разпръскване на радиосигнали в България
би осигурило ефективно използване на радиочестотния спектър, по-добро качество
на разпространението на радиопрограми и
възможност за предоставяне на допълнителни
услуги като пътна информация и др. Следва
да се отбележи, че към настоящия момент
няма налично аудиосъдържание за разпространение по цифров способ. Комисията за
регулиране на съобщенията e предприела
необходимите действия за консултации и
обявяване на намерение за провеждане на
процедура по чл. 48 и чл. 89 от Закона за
електронните съобщения за предоставяне на
честотен ресурс от този обхват.
Наземното аналогово радиоразпръскване в
УКВ обхвата 87.5-108 MHz все още е основен
източник за разпространение на аудиосъдържание. В тази връзка честотният ресурс в
УКВ обхвата е силно ограничен.

3. Електронни съобщителни мрежи от
неподвижна радиослужба
3.1. Мрежи от вида „точка към точка“
С развитието на 4G технологията и навлизането на 5G мрежите пропорционално
нараства необходимостта от осигуряване на
широколентов пренос на данни.
С нарастващия трафик, генериран от базовите станции, тенденцията през последните
години е за използването на радиорелейни
участъци (РРУ) с по-широка честотна лента. РРУ с ширина на лентата от 7 MHz и
14 MHz мигрират към ленти от 28 MHz, 56
MHz и 112 MHz. В тази връзка в проекта на
Правилата за използване на радиочестотния
спектър за електронни съобщителни мрежи
от неподвижна радиослужба след издаване
на разрешение Комисията за регулиране на
съобщенията определи широчина на лентата
от 224 MHz за обхвати 18 GHz, 23 GHz, 28
GHz и 38 GHz съгласно актуализираните
препоръки на ECC през 2019 г.
През последните години броят на РРУ,
притежаващи разрешение за ленти 71-76 GHz
и 81-86 GHz, нараства значително, като достигна 3,7% от общия брой РРУ. Възможността
за изграждане на мрежи от вида „точка към
точка“ с широчина на лентите от 250 MHz,
500 MHz и дори 1 GHz, както и прилагането
на технологията XPIC/CCDP, води до скорости на преноса на данни, сравними с тези
на оптичните линии, което е изключително
важно за връзката между базови станции от
5-о поколение в силно урбанизирана среда.
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Предизвикателствата пред преносния слой
в 5G екосистемата ще зависят от все повече
нарастващите нужди на потребителите за
скорост на данните и качеството на цифровите услуги. Поради това и производители
на радиорелейно оборудване въвеждат нови
технически решения за по-високи скорости
на предаване на данните. Такива решения са:
• band channel aggregation (BCA) или super
dual band (SDB) – използване на два радио
честотни обхвата по едно направление;
• channel aggregation (CA) – използване на
два съседни канала по едно направление.
С оглед осигуряването на облекчени условия
за използване на радиочестотния спектър за
мрежи от вида „точка към точка“ в обхватите над 57 GHz Комисията за регулиране на
съобщенията прие Правилата за използване
на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим. С приемането на тези
правила предприятията се насърчават да изграждат и въвеждат електронни съобщителни
мрежи, които позволяват по-висока скорост на
предаване на данните и съответно по-добро
качество на услугите.
3.2. Мрежи от вида „точка към много точки“
Към момента само едно предприятие притежава разрешение за ползване на радиочестотен
спектър за неподвижен безжичен достъп в
обхват 24.5-26.5 GHz, което се предвижда да
бъде приведено в съответствие с разпоредбите
на Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги след издаване на разрешение и Правилата за използване на ра диочестотни я
спектър от електронни съобщителни мрежи
от неподвижна радиослужба след издаване на
разрешение, както е посочено в т. 1.10.
4. Спътникови електронни съобщителни
мрежи, включително позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен
спектър и радиочестотен спектър, използван
от негеостационарна спътникова система
През последните години продължава развитието на спътниковите технологии и комуникации както чрез спътници на позиция на
геостационарна орбита, така и чрез спътници
на позиция на негеостационарна орбита, което се обуславя от непрекъснато растящата
необходимост от обработка на голям обем от
данни и съответно от използването на канали
с по-широки ленти.
Спътниковите системи играят важна роля
за преодоляването на цифровото разделение,
развитието на икономиката, стимулирането
на социалното включване и задоволяване
т ърсенето за нови качествени услу ги. Те
допринасят в голяма степен за разширяване
на широколентовото покритие в рядко населени географски райони, като не се влияят
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от релефа на терена, както е при наземните
комуникации. Развитието на спътниковата
свързаност допринася за развитието на т.нар.
интелигентно общество, като осигурява свързаност на интелигентни транспортни системи,
включително в авиационния и морския сектор,
електронното здравеопазване, логистиката,
на интелигентните системи в областта на
енергетиката, промишленото производство,
земеделието, образованието и др.
Международният съюз по далекосъобщения е определил за Република България две
позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър – 1.9 Е и 56.02
Е. Комисията за регулиране на съобщенията
е издала две разрешения за предоставяне на
тези позиции, като първият български спътник на 1.9 Е BULGARIA SAT-1 е изстрелян
през м. юни 2017 г. Разрешението дава право
на „България Сат“ – ЕАД, да осъществява
електронни съобщения чрез спътниковите
системи BULSAT-BSS-1.2W-W и BULSAT-1.9 Е,
което е предпоставка нашата държава да има
по-голямо присъствие на пазара на спътниковите услуги. С добавянето през 2021 г. на
системата BULSAT-1.9 Е се създава възможност
за осигуряване на по-голямо разнообразие на
предоставяните от предприятието услуги – поголям брой телевизионни канали, включително
такива с висока резолюция (HDTV, UHDTV, 4K
и др.), с високо качество и на достъпни цени.
Във връзка с бързото развитие на спътниковите технологии на Световната конференция
по радиосъобщения бяха актуализирани и
приети нови регулаторни процедури за разполагане на спътници на негеостационарни
спътникови орбити.
Новите широколентови спътникови системи
използват множество спътници, обикалящи
около Земята, които се разполагат на негео
стационарна орбита, която е по-близко до
нашата планета в сравнение с геостационарната орбита. Те обработват големи обеми от
данни с минимално закъснение и осигуряват
непрекъснато обслужване на потребителите.
Първият български некомерсиален нано
спътник ENDURO SAT ONE приключи своята
мисия през 2019 г., а през 2020 г. бе стартирана
процедура по международна координация в
ITU на три български спътника на негеостационарна ниска-околоземна орбита: SPARTAN,
QMR-KWT и SHAREDSAT_2141.
С приемането на Закона за изменение и
допълнение на Закона за електронните съобщения и Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след
издаване на разрешение се създадоха условия
за предоставяне на радиочестотен спектър,
използван от негеостационарни спътникови
системи, което дава възможност български
предприятия да експлоатират спътникови
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системи на негеостационарна орбита и съответно да увеличат присъствието на България
на пазара на спътникови услуги.
Комисията за регулиране на съобщенията
е предоставила честотен ресурс за тестване на
земни станции, които се свързват с негеостационарни спътникови системи. Това позволява
предприятията да изпробват връзките с негео
стационарен спътник преди окончателното
въвеждане на новите спътникови технологии
и пускане в експлоатация на съответните
радиосъоръжения, което ще допринесе за
развитието на спътниковите комуникации в
нашата страна.
Негеостационарните спътникови системи ще продължат да се развиват. Предвид
тяхното естество се очаква на територията
на България да се изграждат по-голям брой
земни станции, които ще използват повече
от една антена.
Развитието на спътниковите комуникации
и създадените условия за въвеждане на негео
стационарни спътникови системи в България
продължава да увеличава интензивността на
процеса по координация, чиято цел е предот
вратяването на потенциални смущения към
българските спътникови системи.
Осиг у ряване защитата на българск ите
спътникови системи е предпоставка за тяхната
успешна реализация, което от своя страна ще
създаде условия за развитие на конкуренцията
при осъществяване на електронни съобщения.
Комисията за регулиране на съобщенията ще продължи процеса по координация с
цел успешно провеждане на процедурите по
международна координация на спътниковите
системи както на геостационарната орбита,
така и на негеостационарна орбита.
5. Електронни съобщителни мрежи от
подвижна радиослужба
За елек т ронни т е с ъобщ и т ел н и м реж и
о т п од ви ж н а р а д и о с л у ж б а PM R / PA M R
(Professional (Private) Mobile Radio/Public
Access Mobile Radio) са определени обхвати
50 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 420 MHz
и 460 MHz. В зависимост от ширината на
канала PMR/PAMR мрежите могат да бъдат
теснолентови и широколентови.
Интересът на предприятията в България
е насочен основно към ползването на радио
честотен спектър за теснолентови мрежи,
като търсенето на честотен ресурс се запазва постоянно. Действащите разрешения са
най-много в обхват 160 MHz, най-малко в
обхват 80 MHz, а в останалите обхвати броят
на разрешенията е сравнително равномерно
разпределен.
При необходимост Комисията за регулиране
на съобщенията предвижда да актуализира
условията за използване на обхвати 80 MHz,
160 MHz, 420 MHz и 460 MHz за теснолентови
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и широколентови мрежи 36 в съответствие с
хармонизираните технически условия, определени в Решение ECC/DEC/(19)02 37.
За ползване от електронните съобщителни
мрежи за съобщения в железопътния транспорт GSM-R (Global Mobile System-Railway) са
определени радиочестотни ленти 876-880/921925 MHz. GSM-R ще бъде заменена от бъдещата железопътна мобилна комуникационна
система (Future Railway Mobile Communication
System, FRMCS), която предлага по-високо
качество на услугата, използва по-ефикасно
радиочестотния спектър и е по-рентабилна.
Европейската комисия прие Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1730 38 за хармонизирано
използване на радиочестотни ленти 874.4-880
MHz/919.4-925 MHz и 1900-1910 MHz за мобилни железопътни радиовръзки – RMR (Railway
Mobile Radio). В решението са определени както
технически условия за използване на лентите
от теснолентови приложения (GSM-R), така и
технически условия, под формата на маска за
граници на блоковете (BEM), за широколентови RMR, което ще осигури възможност за
технологично неутрално използване на обхвата
от железопътни приложения.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще предприеме действия по актуализиране
на условията за използване на радиочестотен
спектър от мрежи RMR в ленти 874.4-880 MHz
и 919.4-925 MHz и определяне на допълнителен
ресурс в лента 1900-1910 MHz.
6. Свободно ползване на радиочестотен
спектър
Радиочестотният спектър, предназначен
за свободно ползване, е ресурсът, който се
използва в ежедневието от всички хора. Чрез
различните устройства потребителите улесняват своя живот – управляват дистанционно
разнообразни уреди, приготвят си храна, контролират потреблението на газ, електрическа
енергия, вода, достъпват интернет пространството чрез различни безжични приложения,
слушат музика и използват микрофони, следят
работата на тялото си, охраняват дома си,
комуникират помежду си, включително чрез
различни технологии.
Теснолентови (включително NB-IoT (Narrowband
Internet of Things) и LPWAN (Low Power Wide Area
Network) с ширина на канала 200 kHz) и широколентови наземни мобилни системи (с ширина на
канала 1.25 MHz, 1.4 MHz, 3 MHz или 5 MHz),
които са базирани на LTE технология.
37
Решение ECC/DEC/(19)02 на ECC относно наземни
мобилни системи в честотните обхвати 68-87.5 MHz,
146-174 MHz, 406.1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450
MHz и 450-470 MHz.
38
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1730 на Комисията от 28 септември 2021 г. относно хармонизираното използване на сдвоените радиочестотни ленти
874.4-880.0 MHz и 919.4-925.0 MHz и на несдвоената
радиочестотна лента 1900-1910 MHz за мобилни
железопътни радиовръзки.
36
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Устройствата, използващи радиочестотен
спектър свободно, присъстват и в работния
процес. В зависимост от естеството на работа
се използват различни уреди, например за
определяне на местоположение, скорост и/или
други характеристики на даден обект, датчици
за измерване на параметрите в околната среда, като температура, влажност на въздуха,
замърсеност, шум, осветеност, налягане и
други, електронно наблюдение на артикули,
сензорни устройства за материали, различни
тестери, имплантируеми медицински изделия,
интелигентни транспортни системи и др.
Иновативните технологии за свободно използване на спектъра за интернет на нещата,
изкуствения интелект, машинното самообучение, виртуалната или добавената реалност,
блокчейн намират все по-широко приложение
в ежедневието, образованието и в бизнеса.
Това са технологиите на бъдещето, които
водят със себе си редица предизвикателства
и ползи. Тези технологии в комбинация с
вече утвърдените приложения отварят врати за нови професии, осигуряват начини за
автоматизиране на различни процеси или
предлагат нови забавления.
Безпилотните летателни системи 39, така
наречените дронове, са пример за активно
използване на нови приложения в различни
сфери – забавление, проследяване на строителни дейности, издирване на хора, гасене на
пожари, пренос на животоспасяващи предмети. Преобладаващата част от дроновете
използват радиочестотен спектър за свободно
ползване. ЕК предвижда да приеме решение 40
за хармонизирано използване на спектъра,
с което да определи условия за използване
на лента 5170-5250 MHz за работа на безпилотни летателни системи. България като
държава – членка на ЕС, следва да приложи
разпоредбите на решението. На европейско
ниво се разглежда възможността за определяне на ленти 1880-1900 MHz и 1900-1920
MHz за използване от безпилотни летателни системи със специфични мисии, както
и лентите, определени за наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги.
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и
процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства – https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R094720200606&from=BG.
40
Решение относно хармонизираното използване на
радиочестотния спектър в честотната лента 5 GHz
за внедряване на системи за безжичен достъп,
включително радио локални мрежи и отмяна на
Решение 2005/513/ЕС.
39
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Лавинообразното нарастване на потребностите от локални безжични мрежи (WAS/
RLAN) и свободното движение на устройствата, използвани в тези мрежи, обуславя
необходимостта от осигуряване на нови хармонизирани честотни ленти, гарантирайки
защитата на съществуващите приложения.
Комисията допринася за подобряване на широколентовата свързаност, като осигурява в
максимална степен на национално ниво наличието на спектър за WAS/RLAN приложения.
Използването на споделен спектър, включително с иновативни решения (като например
автоматизирани решения за подобряване на
достъпа до спектър), е важно условие за постигане на максимални ползи за потребителите.
Разглежда се възможността за създаване на
условия за съвместна работа на различни
мрежи в обхват 5725-5850 MHz, проучвайки
иновативни решения за споделяне, като гео
локация или споделена база данни, които
могат да предоставят практично и приложимо
решение за географска защита. Съществуват
редица приложения, като неспецифични устройства с малък обсег на действие и локални
радиомрежи, които са проектирани да координират самостоятелно своята работа така, че
да не създават вредни смущения, използвайки
спектър за свободно ползване, които осигуряват условия за съвместна работа. Комисията
ще въведе европейското решение 41, с което
се определя допълнителен спектър за WAS/
RLAN приложения в честотната лента 59456425 MHz с много ниска мощност. С проект
на решение на ЕК относно хармонизираното
използване на обхват 5 GHz се предвижда да
се променят условията за използването на
WAS/RLAN в лента 5150-5250 MHz в пътни
превозни средства, самолети и влакове. Ще
бъдат взети предвид и решенията на предстоя
щата световна конференция.
Европейската комисия е възложила пос
тоянен мандат към CEPT за определяне на
техническите условия, свързани с хармонизираното въвеждане на радиоприложения, базирани на свръхшириколентовите технологии
(UWB) в Европейския съюз. Тези технологии
са широко разпространени, използват много
ниски нива на енергия за комуникация на
къси разстояния с широка честотна лента.
Комбинирането на UWB технологии с други
радиоекосистеми, например широко достъпните технологии като Wi-Fi и Bluetooth,
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1067 на Комисията от 17 юни 2021 г. относно хармонизираното
използване на радиочестотния спектър в честотната
лента 5945-6425 MHz за внедряване на безжични
системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN).
41
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използвани в телефони, преносими компют
ри, интелигентни часовници, продукти за
интелигентен дом, вече е факт. Фокусът на
бъдещото развитие на регулаторната рамка
е насочен към обмисляне на възможностите
за използването на оборудването на открито,
без да причинява смущения на други технологии и устройства, използване на по-високи
мощности, включване на нови приложения.
Това ще даде възможност за редица нови
приложения, като ново поколение системи
за достъп за дома и офиса, внедряване на
услуги за прецизно локализиране на предмети
в бита, откриване на свободни паркоместа в
обществени пространства, логистични приложения в индустрията, прецизни сензори
за измерване на разстояния и др. Комисията в ролята на национална администрация
въвежда новите правила за работа на UWB
технологиите, отговаряйки на потребностите
и постигайки необходимата съвместимост.
В работните групи на CEPT са възложени
задачи за проучвания за споделяне и съвместимост на устройства за радиоопределяне
за наземни превозни средства в лента 77-81
GHz, свръхшироколентови приложения за
радиоопределяне в обхвати от 116 GHz до
260 GHz за употреба в автомобили, скенери
за сигурност в обхват 60-82 GHz, наземни
синтетични апертурни радари с висока разделителна способност (HD-GBSAR) в лента 7481 GHz. Комисията участва и следи работата
на тези групи, като създава условия за нови
приложения на територията на Република
България.
По време на Световната конференция по
радиосъобщения, планирана да се проведе
през 2023 г. (WRC-23), предстои преразглеждане на използването на спектър и нуждите
от спектър на съществуващите радиослужби в
радиочестотна лента 470-960 MHz. Текущото
използване от PMSE и бъдещите нужди от
спектър за подпомагане на разпространението
на аудио-визуални медии в дългосрочен план
ще бъде взето предвид, отчитайки развитието
на технологиите за разпространение на радио
разпръскването. В дългосрочен план поне до
2030 г. използването на лента 470-694 MHz
за PMSE ще бъде запазено в съответствие
с Решение (EС) 2017/899 42 . Определените
към момента радиочестотни ленти 723-753
MHz и 778-786 MHz за използване от PMSE
ще бъдат запазени, докато съществува техническа съвместимост. В близко бъдеще не
се предвижда намаляване на определеното
количество радиочестотен спектър и в останалите ленти.
Решение (EС) 2017/899 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на
радиочестотната лента 470-790 MHz в Съюза.
42
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Комисията е осигурила условия за свободно използване на радиосъоръженията, които
работят под контрола на наземни и спътникови електронни съобщителни мрежи, в т.ч.
на спътникови терминали и земни станции,
които се свързват със спътникови системи
както на геостационарна орбита, така и на
негеостационарна орбита. Преобладаващата
част от решенията на ECC за хармонизирано
използване на радиочестотния спектър от спътникови терминали са въведени в Правилата
за свободно използване на радиочестотния
спектър. Осигурена е възможност за спътникова свързаност на борда на самолети, кораби
и наземни превозни средства.
От изключителна важност е определянето
на спектъра за свободно използване от различните приложения да е хармонизирано както
на ниво Европейски съюз, така и в световен
мащаб. Комисията в ролята на регулаторен
орган в областта на радиочестотния спектър,
използван за граждански нужди, се стреми да
създава подходяща регулаторна среда за свободно използване на радиочестотния спектър.
7. Световни конференции по радиосъобщения
В изпълнение на решенията на WRC-19
Комисията за регулиране на съобщенията:
• измени разрешението на „Бъ лгари я
Сат“ – ЕАД, в резултат на замяната на
10 канала на позиция 1.2°W в Плана по
приложения 30/30А от Радиорегламента с
10 канала на позиция 1.9°E;
• актуализира условията за ползване на
радиочестотния спектър с цел защита на
съществуващите мрежи (като например
мрежите от радиослужби изследване на
Земята – спътниково (пасивно), радиоастрономия и т.н.);
• актуализира условията за използване на
радиочестотна лента 5150-5250 MHz във
влакове, автомобили, камиони и автобуси
от системи за безжичен достъп;
• определи допълнителен ресурс в обхват
50 MHz за любителска радиослужба и условия за неговото ползване;
• заяви за ползване допълнителен честотен
ресурс от позиция 1.9°Е с цел подобряване
покритието и мощността на българския
спътник, което ще позволи въвеждане на
нови технологии и услуги във връзка с
отпадането на ограниченията, посочени в
Анекс 7 към Приложение 30 (Annex 7 to
Appendix 30 (Rev.WRC-15) от Радиорегламента за ползване на орбиталните позиции
от радиослужба радиоразпръскване;
• акт уализира услови ята за работа на
подви ж ни земни станции на мобилни
платформи, свързващи се с геостационарни спътникови мрежи в неподвижната
спътникова радиослужба в ленти 17.7-19.7
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GHz (космос-Земя) и 27.5-29.5 GHz (Земякосмос);
• създаде условия за използване на радио
честотен спектър от негеостационарни
спътникови системи, спътници на негео
стационарна орбита с краткосрочни мисии
от радиослужба космическа експлоатация,
интелигентни транспортни системи.
Освен промени в Радиорегламента на ITU,
приемане на нови и изменение на съществуващи резолюции, препоръки, доклади и други
основните въпроси, предвидени за обсъждане
и разглеждане на следващата Световна конференция WRC-23, които са от значение за
политиката при управление на радиочестотния
спектър, определен за граждански нужди, са
следните:
7.1. Точка 1.2 – определянето на честотни
ленти 3300-3400 MHz, 3600-3800 MHz, 64257025 MHz, 7025-7125 MHz и 10.0-10.5 GHz за
бъдещото развитие на международните мобилни телекомуникации (IMT), включително
възможността за допълнителни разпределения
за подвижна радиослужба на първична основа.
7.2. Точка 1.3 – първичното разпределение
на честотна лента 3600-3800 MHz за подвижна
радиослужба в Регион 1 и да се предприемат
подходящи регулаторни действия.
7.3. Точка 1.4 – използване на станции върху
платформи с висока надморска височина като
IMT базови станции 43 (HIBS) в подвижна радиослужба в определени честотни ленти под
2.7 GHz, които вече са определени за IMT на
глобално или регионално ниво.
7.4. Точка 1.5 – преразглеждане на изпол
зването на спектър и нуждите от спектър на
съществуващите радиослужби в радиочестотна
лента 470-960 MHz в Регион 1 и възможни
регулаторни действия.
7.5. Точка 1.6 – регулаторни действия с
оглед преразглеждане и ако е необходимо,
изменение на Резолюция 155 и забележка
№ 5.484B, касаещи условия за използване
на земни станции на борда на безпилотни
самолети, които работят с геостационарни
спътникови мрежи в неподвижна-спътникова радиослужба в ленти, които не са обект
на Плана по приложения 30, 30А и 30В за
контрол и комуникации без полезен товар на
безпилотни летателни апарати в неотделени
въздушни пространства.
7.6. Точка 1.13 – възможно повишаване на
статуса на разпределението за радиослужба
космически изследвания в лента 14.8-15.35 GHz.
7.7. Точка 1.14 – възможни корекции на
съществуващите честотни разпределения за
радиослужба изследване на Земята-спътниково (пасивно) в лента 231.5-252 GHz или
нови разпределения на първична основа, за
да се осигури съответствие с по-актуалните
изисквания за наблюдения.
High-altitude platform stations as IMT base stations
(HIBS).
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7.8. Точка 1.15 – хармонизиране използването на честотна лента 12.75-13.25 GHz
(Земя-космос) от земни станции на въздухо
плавателни и плавателни средства, свързващи се с геостационарни спътникови мрежи
в неподвижна-спътникова радиослужба на
глобално ниво.
7.9. Точка 1.16 – проучване и разработване
на технически, експлоатационни и регулаторни
мерки, според случая, за улесняване използването на радиочестотни ленти 17.7-18.6 GHz,
18.8-19.3 GHz и 19.7-20.2 GHz (космос-Земя)
и 27.5-29.1 GHz и 29.5-30 GHz (Земя-космос)
от земни станции в движение в неподвижна-спътникова радиослужба, свързващи се с
негеостационарни спътникови мрежи, като
същевременно се гарантира защитата на съществуващите мрежи в тези ленти.
7.10. Точка 1.18 – проучвания, свързани
с нуждите от спектър и потенциално нови
разпределения за подвижна-спътникова радиослужба с цел бъдещо развитие на теснолентовите подвижни спътникови системи.
7.11. Точка 9.1, Б – преглед на разпределенията за любителска и любителска-спътникова радиослужба в радиочестотна лента
1240-1300 MHz в съответствие с Резолюция
774 с цел определяне на допълнителни мерки
за осигуряване на защита на радиослужба
радионавигация-спътникова (космос-Земя),
работеща в същата радиочестотна лента в
случай на необходимост.
7.12. Точка 9.1, В – проучване на изпол
зването на IMT в съответствие с Резолюция
175 за неподвижен безжичен широколентов
достъп в честотните ленти, разпределени за
неподвижна радиослужба.
Като орган, който управлява радиочестотния спектър за граждански нужди, Комисията
за регулиране на съобщенията ще дава становища и предложения по точките от дневния
ред на WRC-23 въз основа на резултатите от
изследванията и заключенията на ITU-R.
При изготвянето на становищата и предложенията ще се отчитат както националните
интереси, свързани с управлението на радио
честотния спектър за граж дански нуж ди,
позициите на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна
спътникова система, така и общоевропейските
предложения (ЕСР) и Становището на RSPG.
След приемане на решенията на WRC-23
Комисията за регулиране на съобщенията
ще предприеме необходимите действия по
тяхното прилагане.
VI. Предизвикателства
1. Подновяване на съществуващи права
за ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър
Съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения при подновяването на
права за ползване на хармонизиран радио-

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

честотен спектър Комисията за регулиране
на съобщенията по своя инициатива или
по искане на предпри ятието, на което е
издадено разрешението, прави обективна и
перспективна оценка на общите критерии
за удължаване на срока на разрешението,
отнасящи се до:
1. необходимостта да се гарантира ефективно и ефикасно използване на съответния
радиочестотен спектър;
2. постигането на безжично широколентово
покритие на територията на страната и
населението с връзка с високо качество и
скорост, както и покритие по основните
транспортни трасета на национално и
на европейско равнище, включително
трансевропейската транспортна мрежа,
както е посочена в Регламент (ЕС)
№ 1315/2013 44;
3. у лесняването на бързото развитие в
Европейския съюз на нови безжични
технологии и приложения, включително,
ако е необходимо, чрез междусекторен
подход в управлението на радиочестотния спектър;
4. н еобходимостта да се постигнат цели от
общ интерес, свързани с осигуряването
на безопасността на човешкия живот,
обществения ред, обществената сигурност или отбраната, и
5. н еобходимостта да се гарантира конкуренция без нарушения.
В допълнение при подновяване на правата
за ползване следва да се вземе предвид конкурентното въздействие на подновяването на вече
предоставени права спрямо възможността тези
права да се предоставят на нови ползватели с
цел насърчаване на по-ефикасно използване
на радиочестотния спектър и въвеждане на
иновативни технологии.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще провежда обществени консултации по
реда на Закона за електронните съобщения
по отношение на своята позиция по евентуалното подновяване на съществуващи права
за ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър.
2. Ограничаване на правата за ползване
и процедура по партньорска проверка
Хармонизираното използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни
мрежи и услуги се насърчава в съответствие с
необходимостта да се гарантира ефективното
и ефикасното му използване и да се създават
ползи за потребителите, като конкуренция,
и оперативна съвместимост на мрежите и
услугите.
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.
44

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

При предоставянето на права за ползване
на хармонизиран радиочестотен спектър Комисията за регулиране на съобщенията може
да ограничи броя на издаваните разрешения
от съображения за увеличаване в максимална
степен на ползата за ползвателите и насърчаване на конкуренцията, както и с цел:
1. п остигане на по-голямо покритие;
2. г арантиране на необходимото качество
на услугата;
3. н асърчаване на ефикасното използване
на радиочестотния спектър, включително
при отчитане на условията, свързани с
правата за ползване и размера на таксите; или
4. н асърчаване на иновациите и развитие
на бизнеса.
Комисията за регулиране на съобщенията
може да ограничи количеството радиочестотни
ленти като мярка за насърчаване на ефективната конкуренция и избягване на нарушения
на конкуренцията във вътрешния пазар при
предоставянето, изменението или удължаването на срока на индивидуални права за
ползване на радиочестотен спектър.
Съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения преди предоставяне на
права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови
мрежи и услуги Комисията за регулиране на
съобщенията ще информира RSPG за всяка
проектомярка, която попада в обхвата на
сравнителната или състезателната процедура за избор, като ясно посочи причините
за ограничаване на правата за ползване на
радиочестотен спектър.
Освен нас ърча ва не на кон к у рен ц и я та
целите за ограничаване на правата могат да
бъдат свързани с насърчаване на иновациите
и развитие на бизнеса, осигуряване на по-голямо покритие, гарантиране на необходимото
качество на услугата, насърчаване на ефикасното използване на радиочестотния спектър,
вк лючително, като се отчитат условията,
свързани с правата за ползване и равнището
на таксите.
3. Споделено използване на радиочестотния спектър
Споделеното използване на радиочестотен
спектър може да се реализира както в спектър,
за който се предоставят индивидуални права
за ползване, така и в спектър, предназначен
за свободно ползване, или комбинация от
тях. Споделянето може да бъде както между
потребители, предоставящи една и съща услуга, така и между съществуващи и/или нови
потребители, предоставящи различни услуги.
Групата по политика в областта на радиочестотния спектър проучи начините за
увеличаване на възможностите за споделено използване на спектъра, като включи и
по-динамични/опортюнистични опции за
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споделяне на спектъра, които са описани в
Доклад RSPG21-016 за споделяне на спектър:
Проучване, насочено към бъдещето. В доклада
е посочено, че споделеното ползване на радиочестотния спектър зависи от техническите
характеристики на мрежите, като например
използваната архитектура (централизирана
или разпределена), модела (координиран или
некоординиран), технологията, протоколи
и други, от естеството на анализите, които
могат да бъдат регулаторни, академични,
стандартизационни, правни и т.н.
От регулаторна гледна точка споделянето
на спектъра може да се определи като общо
използване на един и същ спектър от повече
от един потребител, което може да се реализира чрез използване на един и същ спектър:
по едно и също време в различни географски
райони; в едни и същи географски райони по
различно време; по едно и също време в едно
и също географско местоположение, като се
прилагат различни подходи и технологии.
В Доклад RSPG21-016 са разгледани различните технологии и подходи за споделяне на
спектъра, които включват и по-иновативните
технологии като 5G, свързани с изкуствен
интелект и блокчейн технологии. В доклада
са описани най-съвременните технологии,
направен е преглед на тези, които все още
са на ниво научноизследователска и развойна
дейност, и така е съставен набор от инструменти от възможни подходи за споделяне
на спектър, които да се вземат предвид при
вземане на решения за споделяне на спектър
от регулаторна и технологична гледна точка.
Разработените от Комисията за регулиране
на съобщенията правила, с които са определени
режимите за използване на радиочестотния
спектър – свободно, след регистрация или след
издаване на разрешение, осигуряват възможност за прилагане на набор от условия, които
позволяват споделяне на спектър при еднакви
или различни режими, както от един вид
мрежи или приложения, така и от различни.
Комисията за регулиране на съобщенията
подкрепя различните подходи за споделяне на
спектъра, като при споделяне на спектър от
обхвати, подлежащи на разрешителен режим
(лицензираният споделен достъп – LSA), се
съобразява с желанието на участниците на
пазара и националните особености. В този
случай между предприятията следва да се
сключват споразумения за съвместно използване на предоставения радиочестотен спектър
за всеки отделен случай, които да се одобрят
от Комисията за регулиране на съобщенията,
отчитайки аспектите на конкуренцията при
всеки конкретен случай. В изпълнение на
своите правомощия Комисията за регулиране
на съобщенията ще следи изпълнението на
условията за споделяне с оглед осигуряване на
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минимално гарантирано качество на предаване
на радиосигнали и при необходимост ще предоставя становище, отчитайки аспектите на
конкуренцията при всеки конкретен случай.
При спектъра за свободно ползване споделянето се осъществява от устройствата основно
без намесата на ползвателя въз основа на
прилагане на все по-иновативни технологии
за динамичен достъп до спектър и техники за
избягване на смущенията, като за целта следва
да се спазват условията за свободно използване на радиочестотния спектър, определени
от Комисията за регулиране на съобщенията.
Използването на нови решения за споделяне на спектъра ще доведе до осигуряване на
неговото по-ефективно и гъвкаво използване.
В тази връзка Комисията за регулиране на съобщенията ще се стреми да прилага принципа
„използвай или го отдай под наем“, като насърчава споделеното ползване на радиочестотния
спектър така, че всички участници да имат
равнопоставени възможности за споделяне.
Още повече в една и съща радиочестотна
лента да може съвместно да съществуват
различни технологии и услуги, без да бъде
налагано изключително ползване или даван
приоритет само за определени услуги, когато
не е необходимо.
Правилата за споделено ползване, включително техническите условия трябва да бъдат
определяни на национално ниво за всеки
отделен случай или група такива, за да отразяват националните особености, които зависят
от типа на съществуващите ползватели на
радиочестотния спектър.
4. Определяне на прозрачна и справедлива
система за формиране на таксите за предоставяне и ползване на радиочестотния спектър
През 2019 г. във връзка с технологичните
промени в областта на електронните съобщения и отчитайки състоянието на пазара,
Комисията за регулиране на съобщенията
извърши цялостен преглед на Тарифата за
таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по Закона за
електронните съобщения (Тарифата). В резултат на извършеното проучване и анализ
на добрите европейски практики за размера
на таксите за предоставяне и ползване на
радиочестотен спектър Министерският съвет
прие постановление, с което:
• с оглед изпълняване на задълженията на
България по прилагането на Решение (ЕС)
2017/899 и предоставяне на радиочестотен
спектър от обхват 700 МHz бяха определени такси за предоставяне и ползване на
честотен ресурс в обхват 700 МHz;
• с цел осигуряване на условия за въвеждане и развитие на 5G мрежи и постигане
на целите, заложени в „5G за Европа:
План за действие“ на ЕК бяха намалени
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таксите за предоставяне и ползване на
ресурс в обхвати 800 МHz, 900 МHz, 1800
MHz, 2100 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz (с изключение на годишната такса в обхват 3.6
GHz), променен е начинът на определяне
на еднократната такса в обхват 1.5 GHz и
е намалена годишната такса в този обхват;
• о т па д на к ри т ери я т з а „м и н и ма л но
разстояние“ при мрежи от неподвижна
радиослужба от вида „точка към точка“
(мрежа от радиорелейни линии), прилаган
при определянето на годишните такси
за ползване на радиочестотен спектър с
цел постигане на съответствие с технологичните тенденции за развитието на
тези мрежи и осигуряване на условия за
достъп до разнообразни честотни ресурси, включително до милиметрови вълни
(mmWave – 30-300 GHz);
• с цел създаване на условия за развитието
на спътниковите мрежи и внедряването на
нови цифрови спътникови технологии беше
променен начинът на определяне на таксите
за предоставяне и ползване на ресурс в
обхватите, разпределени за неподвижна и
подвижна спътникова радиослужба;
• намалени бяха таксите за предоставяне
и ползване на радиочестотен спектър от
УКВ мрежите предвид факта, че в някои случаи радиопрограмите осигуряват
единствен безплатен достъп на населението до медии, култура, българския език,
националното и европейското културно
наследство, предавания, които информират,
образоват и забавляват, новини, актуалнопублицистичните предавания, възможност
за запознаване с официалната позиция на
държавата по важни въпроси на обществения живот;
• във връзка с променената концепция за
изграждане на общоевропейски системи
за предоставяне на мобилни спътникови
услуги (МСУ) таксите за ползване на радиочестотен спектър от тези системи бяха
намалени;
• с цел постигане на съответствие с технологичните тенденции в развитието на
мрежите от подвижна радиослужба и решения на ECC за хармонизирано ползване
на радиочестотния спектър бяха изменени
таксите за предоставяне и ползване на
ресурс в обхвати 420 MHz и 450 MHz от
професионални мрежи от подвижна радиослужба – PMR/PAMR (Professional (Private)
Mobile Radio/Public Access Mobile Radio).
Основните цели на изменението и допълнението на Тарифата, което влезе в сила на
1 януари 2021 г., са осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър;
насърчаване на бизнеса и инвестициите на
предприятията; стимулиране използването на
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по-широки честотни ленти с цел навлизане
на нови технологии на българския пазар; изграждане на мрежи, чрез които ще се осигури
възможност на предприятията да предоставят
високоскоростни широколентови услуги на
потребителите; насърчаване на конкуренто
способността, нарастване на икономическия
растеж, развитие на регионите и постигане на
устойчиви икономически и социални ползи
от осигуряването на единен цифров пазар;
задоволяване на потребностите на крайните
потребители от високоскоростни мобилни
широколентови услуги.
Със Закона за изменение и допълнение на
Закона за електронните съобщения (ЗИДЗЕС)
(ДВ, бр. 20 от 2021 г.) видовете такси за определяне на техния размер бяха приведени в
съответствие с изискванията на Директива
(EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения).
Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗИДЗЕС Комисията извършва ежегоден анализ на необходимостта от преразглеждане на Тарифата и
провежда обществени консултации.
5. Покритие и качество на услугите
С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър,
както и осигуряване на иновативни услуги
на потребителите Комисията за регулиране
на съобщенията с разрешения за ползване на
радиочестотен спектър в обхвати 2.6 GHz и
3.6 GHz наложи на предприятията задължения за постигане на покритие с определено
качество на услугите, както следва:
В разрешенията за предоставяне на честотен ресурс в обхват 2.6 GHz:
• до 2 години от датата на влизане в сила
на разрешението – осигуряване на покритие по население на територията на цялата
страна не по-малко от 50 % със средна
скорост на сваляне на данни не по-малко от
20 Mbps и максимално средно двупосочно
времезакъснение до 40 ms;
• до 5 години от датата на влизане в сила
на разрешението – осигуряване на покритие по население на територията на цялата
страна не по-малко от 70 % със средна
скорост на сваляне на данни не по-малко от
30 Mbps и максимално средно двупосочно
времезакъснение до 30 ms.
В разрешенията за предоставяне на честотен ресурс в обхват 3.6 GHz:
• до 2 години от датата на влизане в сила
на разрешението – осигуряване на покритие по население не по-малко от 95 % на
градовете София, Пловдив, Варна, Бургас,
Русе и Стара Загора със средна скорост
на сваляне на данни не по-малко от 100
Mbps и максимално средно двупосочно
времезакъснение до 20 ms;
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• до 5 години от датата на влизане в сила
на разрешението – осигуряване на покритие по население не по-малко от:
• 90 % в населените места с брой жители,
по-голям от 30 000 (и по-малък от 100 000
жители) със средна скорост на сваляне на
данни не по-малко от 50 Mbps и максимално средно двупосочно времезакъснение
до 30 ms;
• 70 % от населението на страната със
средна скорост на сваляне на данни не
по-малко от 30 Mbps и максимално средно
двупосочно времезакъснение до 30 ms.
За постигане на покритието, съответната
скорост и времезакъснението предприятията
могат да ползват и радиочестотния спектър,
предоставен им в останалите обхвати, като са
длъжни да поддържат постигнатото мрежово
покритие по население.
Комисията за регулиране на съобщенията
извършва регулярни планови измервания за
оценка на постигнатото покритие и качество
на предоставяните на крайните ползватели
услуги – скорост на предаване на данни и
двупосочно времезакъснение. Провеждат се
измервания както в населените места, така
и по основните пътища от пътната мрежа на
Република България. В случай на неизпълнение на задълженията по разрешенията,
включително постигнато покритие, скорост
и времезакъснение, Комисията за регулиране
на съобщенията ще прилага разпоредбите на
Закона за електронните съобщения, свързани с отнемане на разрешенията (принципа
„ползвай или ще загубиш“).
В изпълнение на целите на Закона за
електронните съобщения и на настоящата
политика Комисията за регулиране на съобщенията ще продължи да налага задължения
на предприятията с цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър,
постигане на покритие с определено качество
на предоставяните услуги. При налагането на
тези задължения ще се вземат предвид видът
на радиочестотните обхвати, включително
характеристик ите на разпрост ранение на
вълните в тях, технологиите и други аспек
ти, които имат влияние върху постигането
на определено покритие и качество, като с
цел спазване на принципите на прозрачност
и консултативност ще се провеждат обществени консултации преди налагането на тези
задължения.
VII. Основни задачи
С оглед изпълнението на основните цели,
залегнали в настоящата Регулаторна политика,
Комисията за регулиране на съобщенията ще
осъществява ефективно управление на радиочестотния спектър и ще осигурява условия за
неговото ефикасно използване за граждански
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нужди, следвайки тенденциите за въвеждане
на безжични широколентови/високоскоростни
мрежи, включително 5G мрежи и напредъка
на технологиите, като има предвид неговата
социална и икономическа значимост.
В съответствие със своите правомощия
Комисията за регулиране на съобщенията
си поставя следните задачи, свързани с управлението на радиочестотния спектър за
граждански нужди, които да се изпълнят в
съответните индикативни срокове:
• предприемане на действия за осигуряване на условия за ефективно използване
на радиочестотния спектър в обхват 1800
MHz, извършване на преразпределение на
предоставения на предприятията честотен
ресурс с оглед осигуряване на компактни
и непрекъснати честотни блокове и ефективно използване на ресурса в обхват 1800
MHz – 2022 г.;
• предприемане на действия по прилагане
на най-малко ограничителни хармонизирани технически условия, подходящи за 5G в
обхвати 900 MHz и 1800 MHz, прилагането
на които осигуряват съвместна работа на
5G мрежи с GSM системите в обхват 900
MHz, които ще продължат да работят в
предвидимо бъдеще съгласно Директивата
за GSM – след приемане на решение на ЕК;
• предприемане на действия за предоставяне
на свободния честотен ресурс от обхват 1.5
GHz – 2022 г.;
• предприемане на действия за предоставяне
на свободния честотен ресурс от обхват 2.6
GHz – 2022 г.;
• предприемане на действия за предоставяне
на свободния честотен ресурс от обхват
3.6 GHz – 2023 г.;
• предприемане на действия за предоставяне
на свободния честотен ресурс от обхват
26 GHz – 2022 г.;
• предприемане на действия за предоставяне
на свободния честотен ресурс от обхват
700 MHz – 2023 г.;
• издаване на временни разрешения за
ползване на радиочестотен спектър от ленти
811-821 МHz и 852-862 MHz за провеждане
на съвместни тестове – в случай на необходимост и след постигане на споразумение
между МО и мобилните предприятия;
• стартиране на процедура по предоставяне на радиочестотни ленти 811-821 МHz
и 852-862 МHz на предприятията – след
получаване на доказателства за липсата
на смущения в работата на военното радиооборудване;
• изменение на Тарифата – при необходимост;
• привеждане на разрешенията на предприятията с предоставен спектър в обхват 26
GHz в съответствие с новите подзаконови
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актове, определящи условията за използване
на този обхват;
• предприемане на действия по актуализиране на услови ята за използване на
радиочестотен спектър от мрежи за RMR
в ленти 874.4-880 MHz и 919.4-925 MHz и
лента 1900-1910 MHz – 2022 г.;
• предприемане на действия за предоставяне на свободния честотен ресурс за
наземна цифрова телевизия – при заявено
намерение;
• предприемане на действия за предоставяне
на свободния честотен ресурс от обхват
174-230 MHz за цифрово радио, включително
провеждане на обществени консултации;
• определяне на условия за използване на
лента 5170-5250 MHz за работа на безпилотни летателни системи – след приемане
на решение на ЕК;
• извършване на действия за предоставя не на свобод н и я ра д иочес т о т ен ресурс – 2023 г. – 2024 г.;
• изменение на подзаконови актове – в
случай на необходимост;
• участие в подготовката и провеждането
на WRC-23 – 2023 г.;
• въвеждане на решенията от WRC-23 –
2024 г.;
• извършване на дейности, целящи освобождаване на честотен ресурс за граждански
нужди с оглед осигуряване на условия за
използване на хармонизиран на европейско
ниво радиочестотен спектър за граждански цели;
• организиране на работни групи и срещи с
предприятията и други компетентни органи
с оглед разрешаване на въпроси от особена
важност за ефективното управление на
радиочестотния спектър и разгръщането на
електронните съобщителни мрежи, както
и иницииране на промени в българското
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законодателство чрез изпращане на писма
до съответните компетентни ведомства.
VIII. Заключение
През следващите години Комисията за регулиране на съобщенията ще прилага политика
за управление на радиочестотния спектър за
граждански нужди, съобразена с политиката
на ЕК в областта на радиочестотния спектър и
в подкрепа на ключови области на политиката
на Съюза като Европейското гигабитно общество, Европейския зелен договор, Оформяне
на цифровото бъдеще на Европа, Цифровото
десетилетие на Европа, с цел осигуряване
на безжично широколентово покритие на
страната с висока скорост и качество на
предоставяните услуги в населените места и
по основните транспортни пътища до края
на 2025 г. и на територията на цялата страна
до края на 2030 г.
В изпълнение на Националния план за
възстановяване и устойчивост Комисията за
регулиране на съобщенията ще прилага ускорен процес по предоставяне на радиочестотен
спектър в обхвати 700 MHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz
и 26 GHz.
Заключителни разпоредби
§ 1. Регулаторната политика за управление
на радиочестотния спектър за граждански
нужди се приема на основание чл. 32, ал. 1,
т. 1, буква „а“ от Закона за електронните
съобщения.
§ 2. Регулаторна политика за управление
на радиочестотния спектър, приета с Решение № 112 от 14 март 2019 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията (ДВ, бр. 27 от
2 април 2019 г.), се отменя.
Председател:
Иван Димитров
2219
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 56
от 25 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.66.18,
местност Над междата по кадастралната карта
на с. Покровник, община Благоевград, с цел
предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60%;
Минимална озеленена площ – 20%.
Председател:
Р. Тасков
2238
РЕШЕНИЕ № 57
от 25 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.32.28,
местност Сухия бунар – Ш.54 по кадастралната
карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“ с
устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60%;
Минимална озеленена площ – 20%.
Председател:
Р. Тасков
2239

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 350
от 25 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ
Общинският съвет – Гурково, одобрява изменение
на действащия общ устройствен план (ОУП) на
община Гурково в частта му за ПИ с идентификатор 18157.112.375 по КККР на гр. Гурково, като
за имота се отреди устройствена зона Пп – предимно производствена зона.

2272

Председател:
Г. Гочев

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 1120
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗMCMA, чл. 3, ал. 3, т. 2
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във
връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската админис
трация Общинският съвет – Кюстендил, реши:
І. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ застроен
поземлен имот с идентификатор 41112.504.1326 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД18-96 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления
имот – Заповед № КД-14-24 от 28.01.2010 г. на
началника на СГКК – Кюстендил, с адрес на
поземления имот: Кюстендил, ул. Калосия № 19,
с площ 15 900 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за обект, комплекс за битови услуги,
стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 1777, кв. 212, ведно с намираща се в него
сграда с идентификатор 41112.504.9, състояща се
от ниско тяло на два етажа, година на построяване 1991 г., и високо тяло на седем етажа, година
на построяване 1983 г., с обща застроена площ
1660 кв. м и обща разгъната застроена площ
6497 кв. м, предназначение: хотел; при съседи
на имота: 1. 41112.504.1371; 2. 41112.504.2021;
3. 41112.504.2046, 4. 41112.41.5, 5. 41112.41.70, 6.
41112.504.1325, 7. 41112.504.1324 и 8. 41112.504.12023,
съгласно скица № 15-511983/10.06.2019 г., издадена
от СГКК – Кюстендил, ведно с всички подобрения, оборудване и обзавеждане.
ІІ. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. 1 от настоящото
решение имот общо в размер на 6 982 000 лв.
ІІІ. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. 1 от настоящото решение
недвижим имот в размер на 6 982 000 лв. и стъпка
на наддаване – 69 820 лв.
ІV. Определя депозит за участие в търга в
размер на 698 200 лв. и краен срок за внасянето
му – 25-ия ден от датата на обнародването на
настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
V. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса/цена в размер
на 50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил
или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644,
код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден
до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
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VІ. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименование на обекта и името на участника
в срок до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ в административната сграда на Община
Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд № 1,
дирекция „Икономически дейности“.
VII. Търгът да се проведе от 14 ч. на 26-ия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.
VІІІ. В случай на неявяване на кандидат
обявява нов търг за продажба на имота при
същите условия на настоящото решение, но със
следните срокове:
ІX. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“.
Х. Краен срок за внасяне на депозита за участие
в търга в размер на 698 200 лв. – 36-ият ден от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
ХІ. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“.
XІІ. Провеждане на търга – 14 ч. на 37-ия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“.
ХІІІ. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждането на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в дирекция „Икономически дейности“.
ХІV. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45,
ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3 ЗДДС с изключение
на сградите и прилежащия терен към сградите,
които не са нови.
ХV. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в
следващия след него присъствен ден.
XVI. Утвърждава тръжната документация за
участие в търга и проекта на договор като част
от нея.
XVII. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва: 5 членове и 2
резервни.
XVIII. В срок от 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Кюстендил протокола от търга.
ХІХ. Възлага на кмета на общината в срок
от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
ХХ. Възлага на кмета на община Кюстендил
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
Ив. Андонов
2284
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РЕШЕНИЕ № 322
от 29 декември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, aл. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9
и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – Кюстендил, реши:
I. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за
търговете и конкурсите на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
41112.503.823.3.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени
със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: Кюстендил,
ул. Демокрация № 44, със застроена площ 1279
кв. м и разгъната застроена площ 4650,37 кв. м,
който самостоятелен обект се намира в сграда с
идентификатор 41112.503.823.3, с предназначение:
друг вид обществена сграда, разположена в поземлени имоти с идентификатори 41112.503.823,
41112.503.4496; предназначение на самостоятелния
обект: за здравни и социални услуги; брой нива на
обекта: 5, при граници: ниво 1: съседни СОС: на
същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта:
няма; ниво 2: съседни СОС: на същия етаж: няма;
под обекта: няма; над обекта: 41112.503.823.3.5;
ниво 3: на същия етаж: 41112.503.823.3.5; под
обекта: няма; над обекта: няма; ниво 4: на същия
етаж: няма; под обекта: 41112.503.823.3.5; над
обекта: няма; ниво 5: на същия етаж: няма; под
обекта: няма; над обекта: няма, съгласно скица
№ 15-980480/21.10.2020 г. и схема на самостоятелен обект № 15-981671/21.10.2020 г., издадени
от СГКК – Кюстендил, ведно с припадащите се
идеални части от общите части на сградата и
съответните идеални части от правото на строеж
върху терена.
ІІ. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. 1 от настоящото
решение имот общо в размер на 7 500 000 лв.
III. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. 1 от настоящото решение
недвижим имот в размер на 7 500 000 лв. и стъпка
на наддаване – 75 000 лв.
IV. Определя депозит за участие в търга в
размер на 750 000 лв. и краен срок за внасянето
му – 25-ия ден от датата на обнародването на
настоящото решение в ,,Държавен вестник“, чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
V. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса/цена в размер
на 50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил
или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644,
код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден
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до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименование на обекта и името на участника
в срок до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ в административната сграда на Община
Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд № 1,
дирекция „Икономически дейности“.
VІІ. Търгът да се проведе от 14 ч. на 26-ия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.
VIII. В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на имота при същите
условия на настоящото решение, но със следните
срокове:
ІХ. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“.
Х. Краен срок за внасяне на депозита за участие
в търга в размер на 750 000 лв. – 36-ият ден от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
ХІ. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“.
XII. Провеждане на търга – 14 ч. на 37-ия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“.
ХІІІ. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждането на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в дирекция „Икономически дейности“.
ХІV. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45,
ал. 5, т. 2 във връзка с ал. 3 от ЗДДС и § 1, т. 5
от ДР на ЗДДС.
XV. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в
следващия след него присъствен ден.
XVI. Утвърждава тръжната документация за
участие в търга и проекта на договор като част
от нея.
XVII. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва: 5 членове и 2
резервни.
ХVІІІ. В срок от 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Кюстендил протокола от търга.
ХІХ. Възлага на кмета на общината в срок
от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
ХХ. Възлага на кмета на община Кюстендил
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
Ив. Андонов
2285
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1. – 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 2022 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димка Кирова Ангелова – образование – вис
ше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи);
установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Иванка Ташева Панова – образование – вис
ше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
„Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули
и софтуер“, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – 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, магист ър – А кадеми я на МВР,
специалност – противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, удостоверение
за професионална квалификация – експертнокриминалистична 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 – вис
ше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи,
графолог.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, 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 ко лов – о бра з ов ание – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
Юрий Сотиров Милев – образование – вис
ше, специалност – българска филология, квалификация – специалист по български език и
литература и преподавател в средните училища,
специалност – право, професионална квалификация – юрист, свидетелство от Висша следствена
школа – МВР, СССР – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ов ание – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ов ание – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
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1.4. Дактилоскопни експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – вис
ше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи);
установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на
националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик,
сертификат за документен контрол, разрешение
за достъп до класифицирана информация, ниво
„Секретно“, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Иванка Ташева Панова – образование – вис
ше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
„Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули
и софтуер“, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В1 от ОЕЕР“.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магист ър – А кадеми я на МВР,
специалност – противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, удостоверение
за професионална квалификация – Експертнокриминалистична дейност от Академия на МВР,
удостоверение за професионална квалификация
в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен
контрол, видеотехнически, технико-документни,
съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и
лицева идентификация, документен контрол.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ование – висше, специалност – екперт-криминалист,
квалификация – инженер-химик.
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1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – вис
ше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия
на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат за документен контрол, сертификат за
завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска
и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи);
установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски
и холандски курсове, разрешение за достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“,
валидно до 26.07.2021 г.
Иванка Ташева Панова – образование – вис
ше, бакалавър, специалност – противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред (Академия на МВР), сертификат за обучение
„Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули
и софтуер“, сертификат за документен контрол,
удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В1 от ОЕЕР“.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магист ър – А кадеми я на МВР,
специалност – противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, удостоверение
за професионална квалификация – Експертнокриминалистична 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 Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Аелита Светлозарова Ну цова – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по
вътрешни болести.
Галина Стефанова Милева – съдебен лекар.
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Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Панайотка Димитрова Панайотова-Димит
рова – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.
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.
Панайотка Димитрова Панайотова-Димит
рова – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Аелита Светлозарова Ну цова – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по
вътрешни болести.
Васил Димитров Йовков – образование – вис
ше, специалност – стоматолог.
Галина Стефанова Милева – съдебен лекар.
Панайотка Димитрова Панайотова-Димит
рова – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицински експертизи 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 – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“.
Н и кола й Ги н чев Тюфек ч иев – обра зование – висше, специалност – биохимия и микробио
логия, 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.
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Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Андрей Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, право
способност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС –
началник-отделение.
Галена Петкова Вълчкова – образование – вис
ше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
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.
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.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Величка Георгиева Бъчварова – специа лност – психолог.
Галина Христова Петкова – образование – вис
ше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – 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.
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Десп и на Хрис т ова Хрис т ова – обра зование – 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.
Здравка Велизарова Тодорова – образование –
висше, степен – магистър, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог.
Йо рд а н к а М и хо в а Йо н ч ев а – о б р а з о в ание – висше, магистър, специалност – психология,
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).
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, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология, образование – висше, специалност – противодействие на престъпностт а
и опазване на обществения ред, съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебно-психологически експертизи,
професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи.
Мартин Борисов Пъйков – образование – вис
ше, 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
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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,
друга специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, учител по психология.
Ро с и ц а С т а н ко в а К а з а ко в а – о б р а з о в ание – 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 и на самия екип,
удостоверение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учител – логопед, притежава професионална
компетентност – възрастова психология, терапия
на деца и юноши със специални образователни
потребности, изгра ж дане на нови ж итейск и
стратегии, фирмено консултиране, психология
на медиите, когнитивно поведенческа терапия,
психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология на групата,
социална психология, политическа психология,
превантивна психология.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проб
леми, социална психология и психология на
общуването.
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Силвия Петева Петкова – образование – вис
ше, специалност психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология,
сертификат за арт терапия при работа с деца в
различен професионален контекст, сертификат
„Нови психосоциални и терапевтични програми
за психично болни и зависими от алкохол и
дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа
психотерапия, сертификат детски проективен
тест, удостоверение за представяне на теория и
практика на сензорно-интегративната терапия,
сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия
при личностови разстройства“, сертификат за
системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация, професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Йо рд а н к а М и хов а Йон чев а – о б р а з ов ание – висше, магистър, специалност – психология,
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, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология, образование – висше, специалност – противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, съдебни психологически експертизи, професионална 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, образованието и културата, удостоверение за професионална квалификаци я,
професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства
в риск.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Андрей Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
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Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗ, началник-отделение.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Галена Петкова Вълчкова – образование – вис
ше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Мариана Стефанова Ней чева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология, образование – висше, специалност – противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни психологически експертизи,
професионална квалификация – съдебни криминалистични 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,
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 психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проб
леми, социална психология и психология на
общуването.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Силвия Петева Петкова – образование – вис
ше, специалност – психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология,
сертификат за арт терапия при работа с деца в
различен професионален контекст, сертификат
„Нови психосоциални и терапевтични програми
за психично болни и зависими от алкохол и
дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа
психотерапия, сертификат – детски проективен
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тест, удостоверение за представяне на теория и
практика на сензорно-интегративната терапия,
сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия
при личностови разстройства“, сертификат за
системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация, професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Стоянова Михова – образование – вис
ше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – техник по архитектура и строителство.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, сертификат
за професиона лна к ва лификаци я – първоначално обучение по защита на класифицираната
информация, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Анелия Георгиева Узунова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Ани Иванова Бъчварова – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Антон Гошев Тончев – образование – висше,
специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – специалист
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
специалност – финанси и счетоводство, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Б а н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра з ование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на инвестиционни проекти, сертификат
за автоексперт; автотехническа експертиза – про-
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блеми, методика, пазарна стойност; ликвидация
на щети по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, съдебно-икономически, банкови и
оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Б ож и д а р Ц в е т а н о в П а в л о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено
и гра ж данско ст роителство, длъж ност – ръководител проекти инвестиционен конт рол,
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 – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Ваня Сидерова Славова – образование – вис
ше, специалност – стопански и финансов контрол,
професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг, удостоверение
за фирмено счетоводство.
Валя Желева Лечева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Васил Иванов Караманов – образование – вис
ше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво на класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Велика Иванова Казакова – образование – вис
ше, специалност – стопански и финансов контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Весела Жел язкова Гуд жу кова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнес организатор, сертификат за следдипломна квалификация
по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения.
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Весел и на Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за
специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
Вечислав Христов Чанков – образование – вис
ше, 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.
Ви к т ори я С т оя нова Пе т 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, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат
по МСС.
Га лина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Георги Стефков Иванов – образование – вис
ше, магистър, специалност – финанси, 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 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
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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.
Грозда н Ива нов И х ч иев – образова н ие –
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 Ми ха лев 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 ЗСПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Генчева Бимбелова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика.
Диана Манолова Терзиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист
по туризма, средно образование – гимназия с
преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на промишлеността, диплом за право
способност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор,
Димитър Пенчев Сребков – образование –
висше, степен магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
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Димит ър Петров 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.
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 И ва нова Гарелова – обра зова н ие –
висше, спец иа л но с т – ИОМ ТС, к ва л ифи к ация – 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 К и ри лова Крачкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС.
Е лена Д и м и т рова М и ха лева – обра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Елена Колева Йолашка-Митова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, пре
квалификация – икономика на труда, разрешение
за достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 29.06.2021 г.
Е лен к а Васи лева Въ л к а нова – обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална к ва лификац и я – икономист, спец иа лизация – международно управление.
Еленка Илиева Маринова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Ж е л ь о И в а нов Нен чев – о б р а з ов а н ие –
висше, специалност – международен туризъм,
степен магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999/2003 г.
Жечко Пенчев Костенски – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, финансово-данъчен
консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
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Ж ивка Иванова Жечева – образова ние –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – ОП У П , к в а л и ф и к а ция – икономист по промишлеността.
Ж ивко Пет ров Атанасов – образование –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – ОП У П , к в а л и ф и к а ция – икономист по промишлеността, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
строителството, машиностроенето и металообработващата промишленост.
Зд равко 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 – обра зование – висше, специалност – икономика и управ
ление 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.
Злат к а И ва нова Па йова – образова н ие –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Иван Велинов Скарлатов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
п рофесиона лна к ва лификац и я – иконом истсчетоводител, специализация – организация на
отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
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 – вис
ше, специалност – управление и икономика на
аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Иванка Иванова Гуджева – образование –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – ОП У П , к в а л и ф и к а ция – икономист по промишлеността – „Хранителна промишленост“.
И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-ор-
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ганизатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ивелина Николова Стой чева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическ ата
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 ование – 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.
Йон ка Борисова Колева – образова н ие –
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 зование – 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.
К а линка Ст оянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Капка Тодорова Шивачева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат по МСС, удостоверение от „БДЖ“ – ЕАД,
за обучение по защита на класифицирана информация – ниво на достъп „Секретно“.
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 кон-
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трол, квалификация – икономист, счетоводител
и ревизор на МОЛ.
Катя Дончева Василева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство,
дългогодишен опит в сферата на трудовото и
осигурителното законодателство, компетенции в
изготвянето на пенсионни преписки, УП-1, УП-2,
УП-3, изработване експертизи по трудовоправни
отношения.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
К и ри л Д и м чев К а за ков – обра зова н ие –
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 – вис
ше, специалност – икономика на промишлеността,
квалификация – икономист по промишлеността
и материално-техническото снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Красимир Димитров Атанасов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат МСС.
Красимир Димов Грозев – образование –
висше, специалност – организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни
проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при
изготвянето на съдебните експертизи, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
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
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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 търговията, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценка на
търговските предприятия и вземания, оценител
на земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и 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 социалноикономическа 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.
Маргарита Данева Апостолова – образование – висше, специалност – финанси и кредит
и застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател.
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.
Мария Димитрова Дошева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
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Мари я Зд ра вкова Я нева – образова н ие –
висше, специалност – финанси, професионална
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.
Мари я С т оя нова С та й кова – образован ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во 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.
Мари яна Пеева Пет кова – 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 Ж ивкова Кънева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на индустрията, квалификация – икономист по
индустри я, 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 А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
М и л к а Ко ева С т оя нова – о бра зова н ие –
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.
Нат а л и я Ге орг иева К арчева – о бра 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 – счет оводен мени д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нел и Пет кова Га га шева – образова н ие –
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 – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Пепа Георг иева Пашова – образова ние –
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.
Пе т ъ р Пе т р о в Пе т р о в – о б р а з о в а н и е –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
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к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
диплома по бизнес администрация за финансови
специалисти за завършено обучение по програма
„Банково дело“.
Пе тя Въ л кова С т оя нова – образова н ие –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – икономист.
Петя Новакова Няголова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, преква лификаци я със специа лност – 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 з ование – 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
администрация, квалификация – икономист-организатор.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист, счетоводител.
Ро с и ц а Пе т р ов а Печ у рков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран
одитор.
Р у мен К аролев Шарпов – обра зова н ие –
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,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализ и
контрол на търговската дейност, сертификат за
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експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление 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,
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.
Сон я Кръстева Кръстева – 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 финансовата контролна дейност.
Стайко Златев Янков – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
С т а н к а Дем и р ева А н донова – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
С т а н к а С т оя нов а Д а ви дов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността „Хранително-вкусова“.
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.
С т ефк а Генова И ва нова – образова н ие –
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 – курс
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.
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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 – вис
ше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к ва лификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование –
висш е, специалност – счетоводство и контрол,
маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и
съоръжения.
Та н я Кой чева Ни колова – образова н ие –
висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Тан я Пет рова А лексиева – образование –
висше, спец иа л нос т – фи на нси, к ва л ифи к аци я – икономист, допълнителна к ва лификация – МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист, образование – вис
ше, 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 Пен чев С т ефа нов – образова н ие –
висше, спец иа л нос т – ОПОИ И, к ва л ифи к ац и я – о р г а н и з а т о р – и к о н о м и с т, с е р т и ф и кат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
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квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тон к а А лекса н д рова Йо т ова – обра зование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на
промишлеността, квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат – МСС.
Тон к а Жекова Д ж а лева – обра зова н ие –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тошка Василева Георгиева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на
счетоводната от четност в промиш леност та,
допълнителна квалификация – икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително
законодателство, вътрешнообщостни доставки
и Интрастат.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи;
член на сдружение „Камара на ВЛ в България“ – председател – клон Бургас, допълнителна
квалификация – експерт-счетоводител, банковофинансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за
независимите оценители, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистични 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.
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,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Ц в е т е л и н К и р и ло в И в а н о в – о б р а з о в ание – висше, специалност – икономика – бизнес
а дминист раци я, професиона лна к ва лификация – икономист, специализация – маркетинг,
реклама и бизнес комуникации, допълнителна
квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Дими т ракева Стой чева – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ,
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квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ
на образованието.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Стоянова Михова – образование – вис
ше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – техник по архитектура и строителство.
А н г е л Тодор ов Тодор ов – о бра зова н ие –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист.
Ани Иванова Бъчварова – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Антон Гошев Тончев – образование – висше,
специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – специалист
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
специалност – финанси и счетоводство, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Б а н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра з ов ание – 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, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролната 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
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
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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.
Ван я Георгиева Пет рова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността.
Ва н я Си дерова С ла вова – образова н ие –
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.
Весела Желязкова Гуджукова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнес организатор, сертификат за следдипломна квалификация
по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование –
висше, специалност – международни икономически отношения.
Весел и на Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, 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.
Ви к т ори я С т оя нова Пе т 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.
Га лина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
педагогически профил.
Га л я Стефанова Ми хова – образование –
висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, специализация – управление
на предприятия от горското стопанство, удос-
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товерение за завършен курс „Организация на
счетоводната отчетност на фирмите“, удостоверение за професионално обучение, специалност
„Икономика и мениджмънт“.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Димитров Димитров – 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.
Георг и С т ефков И ва нов – образова н ие –
висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист-банкер.
Герга на Господ и нова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование –
висше, специалност – финанси, банково дело,
професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието,
професионална квалификация – магистър по 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.
Грозда н Ива нов И х ч иев – образова н ие –
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 Ми ха лев Терзиев – образование –
висше, специалност – маркетинг и планиране,
квалификация – икономист регионалист – стра-
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тег, сертификат за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс, „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Манолова Терзиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист
по туризма, средно образование – гимназия с
преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за право
способност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование –
висше, степен – магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
Димит ър Петров 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 – обра зование – висше, бакалавър, специалност – финанси,
професионална квалификация – икономист.
Дора Желева Павлова – образование – висше,
магистър, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Дора И ва нова Гарелова – обра зова н ие –
висше, спец иа л но с т – ИОМ ТС, к ва л ифи к ация – 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 К и ри лова 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
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за достъп до класифицирана информация ниво
„Секретно“, валидно до 29.06.2021 г.
Е лен к а Васи лева Въ л к а нова – обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална к ва лифика ц и я – иконом ис т, спец иа лизация – международно управление.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Ж е л ь о И в а нов Нен чев – о б р а з ов а н ие –
висше, специалност – международен туризъм,
степен – магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999/2003 г.
Женя Тихомирова Томова – образование –
висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Жечко Пенчев Костенски – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, финансово-данъчен
консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Ж ивка Иванова Жечева – образова ние –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – ОП У П , к в а л и ф и к а ция – икономист по промишлеността.
Ж ивко Пет ров Атанасов – образование –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – ОП У П , к в а л и ф и к а ция – 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 – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство,
средно образование – специалност – администратор – информатор, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Иван Велинов Скарлатов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
п рофесиона лна к ва лификац и я – иконом истсчетоводител, специализация – организация на
отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, след-

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

дипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление
на т ранспорта, магист ър ин женер, член на
СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически
проблеми, сертификат за консултант по оценки
на недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехнически
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива А1, А2, В1.
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.
Иванка Иванова Гуджева – образование –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – ОП У П , к в а л иф и к а ция – икономист по промишлеността „Хранителна промишленост“.
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.
Йон ка Борисова Колева – образова н ие –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетовод-

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ни 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 конт рол, счетоводство и одит на
нефинансови предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, специалност – организация
и управление на бизнеса, квалификация – мениджър.
К а линка С т оянова Нова кова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Катя Дончева Василева – образование – вис
ше, 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, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
К и ри л Д и м чев К а за ков – обра зова н ие –
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.
К и р и л к а И в а н о в а И в а н о в а – о б р а з о в ание – 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,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование –
висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и 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 – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, съдебно-стокови експерти-
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зи – 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, допълнителна квалификация – дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.
Лилия Станкова Плачкова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
търговията БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговията, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на
земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и 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 социалноикономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование –
висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Маргарита Данева Апостолова – образование – висше, специалност – финанси и кредит
и застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател.
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.
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.
М а ри а н а Д и мов а А н г е лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за не-
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зависимите 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.
М а р и я Д и м и т р о в а До ш е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, МСС.
Мария Иванова Николова – образование –
висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономистмеждународник, диплома средно образование
ЕСПУ с преподаване на английски език.
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 – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Мария Стоянова Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
свидетелство за специализация и правоспособност – специалност – банков контрол, сертификат
за квалификация – съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Мари яна Пеева Пет кова – 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 Ж ивкова Кънева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на индустрията, квалификация – икономист по
индустри я, 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 А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
М и л к а Ко ева С т оя нова – о бра зова н ие –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Митко Русев Митев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, длъж-

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

ност – 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,
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 зование – висше, специалност – икономика на труда и
социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване,
икономист по труда, квалификация – специалист
по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мени д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нел и Пет кова Га га шева – образова н ие –
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.
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Ненко Марчев Марков – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Нен чо Ата насов Нен чев – образова н ие –
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 – вис
ше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификац и я – икономист по ст рои телст во т о,
счетоводство и финансово-контролна дейност,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Пет ър Георгиев Георгиев – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Пе т ъ р Пе т р о в Пе т р о в – о б р а з о в а н и е –
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-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.
Пе тя Въ л кова С т оя нова – образова н ие –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – икономист.
Петя Новакова Няголова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, преква лификаци я със специа лност – 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 з ование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – маркетинг и мениджмънт.
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Радостина Кирова Илиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист, средно специално образование, специалност – бизнес
администраци я, к валификаци я – икономисторганизатор.
Р и л ко Гора нов Гора нов – обра зова н ие –
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.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист, счетоводител.
Ро с и ц а Пе т р ов а Печ у рков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран
одитор.
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, месторабота ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, 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.
С л а в С и ме онов Д и мов – о б р а з ов а н ие –
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 – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Сон я Кръстева Кръстева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
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к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролната дейност.
Стайко Златев Янков – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
С т а н к а Дем и р ева А н донова – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
С т а н к а С т оя нов а Д а ви дов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността „Хранително-вкусова“.
Стефан Христов Корадов – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
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 – вис
ше, 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 – вис
ше, 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 АПП, квалификация – икономист АПП, 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.
Та н я Кой чева Ни колова – образова ние –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – ОП У П , к в а л и ф и к а ция – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт,
сертификат за експерт-оценител „Финансовоикономически анализ на фирмата и изготвяне
на бизнес план“, удостоверение „Прилагане на
международни стандарти за финансови отчети в
България“, сертификат за „Управление на разходите“, счетоводни услуги и съставяне ГФО.
Таня Колева Памукчиева – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
к ва лифи ка ц и я – и коном ис т, вт ора спец иа лност – икономика и управление на съобщенията,
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професионална квалификация – магистър по
икономика.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Тан я Пет рова А лексиева – образование –
висше, спец иа л нос т – фи на нси, к ва л ифи к ация – икономист, допълнителна квалификация
МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист, образование – вис
ше, 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 Пен чев С т ефа нов – образова н ие –
висше, спец иа л нос т – ОПОИ И, к ва л ифи к ация – организатор-икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тон к а А лекса н д рова Йо т ова – обра зование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на
промишлеността, квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат МСС.
Тон к а Жекова Д ж а лева – обра зова н ие –
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 от четност в промиш леност 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, организа-
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ция на вътрешната търговия, квалификация – икономист по търговията, допълнителна квалификация – пенсионно и социално осигуряване.
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 – съдебно-счетоводни експертизи; член
на сдружение „Камара на ВЛ в Бълария“ – председател – клон Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов
бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи,
сертификат МСС, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, 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,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Ц в е т е л и н К и р и ло в И в а н о в – о б р а з о в ание – висше, специалност – икономика – бизнес
а дминист раци я, п рофесиона лна к ва лификация – 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
у правление, спец иа лизаци я – меж д у народно
управление.
Юли ян Станков Станков – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Дими т ракева Стой чева – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ,
квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ
на образованието.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Антон Гошев Тончев – образование – висше,
специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – специалист
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
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специалност – финанси и счетоводство, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Би л я н а М и хов а Б о я д ж иев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, банкови и оценителски експертизи,
консултант, медиатор.
Ван я Георгиева Пет рова – 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 – вис
ше, 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“.
Георг и С т ефков И ва нов – образова н ие –
висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист-банкер.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
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 кон-
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трол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експертпроверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Коста Русев Костов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование –
висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и 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 – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни
и осигурителни експертизи, вътреобщностни
доставки и Интрастат.
Л ю би м к а Пе т р ов а Въ л ков а – о б р а з ов ание – висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование –
висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социалноикономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование –
висше, специалност – стокознание, квалификация – 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.
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.
Мари яна Пеева Пет кова – образование –
висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – отчетност,
анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Наню Василев Нинов – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – сто-
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ковед, 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 – вис
ше, 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.
Пе тя Въ л кова С т оя нова – образова н ие –
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 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.
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.
С л а в С и ме онов Д и мов – о б р а з ов а н ие –
висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
специалност – банково дело, професионална
к ва л ифи к а ц и я – и коном ис т, с ер т ифи к ат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за професионална
квалификация „Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език
за напреднали.
Сон я Кръстева Кръстева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводна и финансова контролна дейност.
Стойка Великова Ончева – образование –
висше, магистър, специалност – стокознание,
квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс
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.
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Тошка Василева Георгиева – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на
счетоводната от чет ност в п ромиш леност 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 – диплом за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член
на сдружение „Камара на ВЛ в Бълария“ – председател – клон Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов
бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите
оценители, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи,
сертификат МСС, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, 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.
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,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Ц в е т е л и н К и р и ло в И в а н о в – о б р а з о в ание – висше, специалност – икономика – бизнес
а дминист раци я, п рофесиона лна к ва лификация – икономист, специализация – маркетинг,
реклама и бизнес комуникации, допълнителна
квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Юлиян Станков Станков – образование – вис
ше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Янка Дими т ракева Стой чева – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ,
квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ
на образованието.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа 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 професио-
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нална квалификация – управление на качеството
на храните и напитките.
А нгел Георгиев Георгиев – образование –
висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – инженер
по електроника и автоматика.
Андон Иванов Павлов – образование – висше,
магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО)
№ 1071/2009 на ЕП удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз
на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009
на ЕП, удостоверение за преминато обучение за
консултант по безопасността при превоз на опасни
товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, удостоверение за преминато
обучение за консултант по безопасността при
превоз на опасни товари по шосе от клас 1.
А нета 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.
Ата нас Дра г нев Дон чев – обра зова н ие –
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.
Берд ж Н и г охос Топ у зя н – образова н ие –
висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение за
автотехническа експертиза, съдебни инженернотехнически експертизи, удостоверение от Центъра
за усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм – Бургас, за положен изпит
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по английски и руски език, член на Камарата на
независимите оценители.
Бис ерк а Пе т кова Ат а нас ова – о бра зование – висше, специалност – технология на мик
роб. и ферм. проду кти, к валификаци я – инженер-технолог по „Технология на виното и
високоа лкохолните напитк и“, педагогическа
правоспособност.
Богда на Ди мова А пос т олова – образование – висше, специалност – технология и управ
ление на транспорта, квалификация – инженер
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 Узунов – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за завършен курс за противопожарна охрана,
удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, 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, 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, следдип
ломна квалификация – публична администрация
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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.
Галина Михайлова Бенова – образование –
висше, специалност технология на минното
производство, квалификация – минен инженер
технолог, удостоверение за квалификационен
курс по контрол и анализ на рудничното провет
ряване, 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“.
Георг и Бла г оев Ти м нев – обра зова н ие –
висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител машини и съоръжения, пътни
превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения. Вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Георги Георгов Георгиев – образование – вис
ше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство
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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 – стопанско управление, специализация – управление на флота и пристанищата.
Георги Димитров Тонков – образование –
висше, магистър, специалност – транспортна
техника и технологии, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за
професионална квалификация – автотехническа
експертиза, 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,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – специалност – изпитващи на кандидати
за водачи на МПС, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на
пътници, съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009
на ЕП, сертификат за участие в IV научна конференция с международно участие „Комуникации,
електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018“.
Георги Желязков Гаврилов – образование –
висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
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 – вис
ше, специалност – технология на металите и
мета лообрабо т ва щ и т е ма ш и н и, к ва л ифи к ация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и
съоръжения.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
специалност от средно образование – експлоата-
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ция на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Диана Стефанова Илиева – образование –
висше, магистър, специалност – съобщителна и
осигурителна техника и системи, професионална квалификация – инженер по електроника и
комуникации, специализация – телекомуникационни мрежи, удостоверение за професионална
компетентност за автомобилен превоз на товари
по Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП.
Дилян Димов Койков – образование – висше,
специалност – електрически машини и апарати,
професионална квалификация – специалист.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, 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.
Димитрина Стоянова Стоянова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер
по геодези я, фотограметри я и картографи я,
сертификат за регистрация на магистър – инженер-геодезист в регистъра на правоспособните
лица по кадастър на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър и притежава правоспособност по геодезия и кадастър, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по
части геодезия, приложна геодезия, вертикално
планиране, трасировъчни проекти и планове,
планове за регулация, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Ангелов Кънчев – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
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.
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Д и н ко Йорда нов Д и нев – о бра зова н ие –
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 з ование – 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“.
Дон к а Д и мова Пе т р ова – о бра зова н ие –
висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими
имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, оценка на стойността.
Евгени Братанов Братанов – образование –
висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство.
Елена Р ускова А нгелова – образование –
висше, специалност – електрически машини 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 Васи лев Шаров – образование –
висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, методология за експертиза
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на ПТП, сертификат за придобиване на знания
и умения по информационно-методическо съдържание на оценителски доклад за недвижими
имоти, технически експертизи, относно пожари
с електрическо обзавеждане на МПС, машини,
съоръжения, сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Желка Тилева Филипова – образование –
висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер – химик,
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, специалност – технология на каучука 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,
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“.
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, магист ър, специа лност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер,
компютърен инженер, дейност – проектиране и
изграждане на компютърни системи и локални
мрежи, настройка, поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника. Инсталиране и настройка
на операционни системи, на компютърен прило-
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жен, системен и мрежови софтуер. Компютърен
сервиз, работа с базово и системно програмно
осигуряване, изграждане на компютърни мрежи.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
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 експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експерт
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност за включване в
регистъра на КИИП по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
Иван Сашев Кючуков – образование – висше,
магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – магистър архитект,
удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
И ва н С т ой чев А н т онов – о бра з ова н ие –
висше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, вентилация
и климатизация на обществени, жилищни и
промишлени сгради, длъжност – инвеститорски
контрол, авторски надзор, допълнителна следдип
ломна квалификация – мениджмънт.
И в а н С т о я н о в До б р е в – о б р а з о в а н и е –
висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, член
на СНАТЕБ, свидетелство за професионална
квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически
проблеми, сертификат за консултант по оценки
на недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат „Енергийна ефективност,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива А1, А2, 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“.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност: технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Ивелина Миткова Вардева – образование –
висше, специалност – информатика, системно
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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.
И во Георг иев Кора лск и – обра зова н ие –
висше, спец иа л нос т – х и м и ч н и т ех нолог и и,
квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника в химическата промишленост,
квалификация – машинен инженер.
Илия Динев Кехайов – образование – висше,
специа лност – земна артилери я, к ва лификация – инженер по технология на машиностроенeто, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи.
Илка Петрова Бакалова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография.
Илко Дамянов Златев – образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност – съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат за
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.
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 – вис
ше, 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.
Ка лоян Георгиев Матеев – образование –
висше, магистър, специалност – архитектура,
професионална квалификация – архитект.
Калоян Христов Куцаров – образование –
висше, магистър, специалност – компютърни
системи и технологии, квалификация – магистър – инженер.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома
за кандидат на техническите науки.
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Камен Цонев Недев – образование – висше,
специалност – геология и проучване на полезните
изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по
проучване на полезни изкопаеми.
Кирил Димитров Кирилов – образование –
висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел.
монтьор на слаботокови уреди, полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
К ирил 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.
К и рчо Господ и нов 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.
Койчо Василев Иванов – образование – висше,
специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна
охрана, удостоверение по аварийно-спасителна
дейност.
Ко л ь о Донев Донев с к и – о бра з ов а н ие –
висше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен инженер по ВК профил – мрежи
и съоръжения.
Константин Жечев Жел язков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър
инженер, строителен консултант.
Коста Иванов Маринчев – образование –
висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Кос та д и н Бой ков Белев – обра зова н ие –
висше, специалност – електроенергетика и елект
рообза веж да не, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – магистър инженер.
Костадинка Пет рова Костова – образование – висше, степен – магистър, специалност:
технология на металите и металообработващите
машини, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
пълна проектантска правоспособност.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специали-
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зация – 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 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.
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.
Крис т и на Д и м и т рова И ва нова – образо вание – 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 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.
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 право
способност.
Любчо Радев Пенев – образование – висше,
специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер ДВГ, висше
образование, специалност – управление и контрол
на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна
администрация“ – консултант по безопасност
при превоз на опасни товари, свидетелство на
персонал за взривни работи, АДР – свидетелство
за водач, превозващ опасни товари в цистерни
или по друг начин.
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Любомир Томов Биков – образование – висше,
специалност – механизация и електрификация на
мините, квалификация – минен инженер – елект
ромеханик, 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 съоръжени я, професиона лна к ва лификац и я – ст рои т елен ин женер – конст ру к т ор,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер.
Ма лина Пет рова А нтова – образование –
висше, специалност – архитектура, квалификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
М арг ари т Лу ков Лу ков – о б р а з ов а н ие –
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 спец.
учебни предмети.
Мари н Ата насов Ба н г ев – образова н ие –
висше, специалност – електротехника, професионална квалификация – електроинженер, 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
геодезия и картография, 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 строителство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
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допълнителна квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
М ари 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 ари 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 медицинско
уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по
икономика.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Мех мед Х юсеин Мех мед – 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 А генцията 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
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
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и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи, длъжност – счетоводител.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горски фонд.
Неделко Петров Неделков – образование –
висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и
канализация (В и К) – мрежи и съоръжения,
пречистване на води и обработка на утайки.
Не л и Го с под и нов а И в а нов а – о б ра 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.
Н и ко л а й Пе т ков Р ус ев – о б р а з ов а н ие –
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, фотограметри я и картографи я, к валификаци я – техник – геодезист, образование – висше, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен инженер, образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за допълнителна квалификация – здравен
мениджмънт, свидетелство за професионална
квалификация – икономика на здравеопазването, удостоверение за извършване дейностите по
чл. 166 ЗУТ за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, лиценз за превоз на товари
на територията на Република България.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на
железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър – инженер, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи, удостоверение за право
на работа със съдове под налягане, свидетелство
за професионална квалификация – водач на МПС
за обществен транспорт, специалност „Вътрешни
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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,
преобразуване или непреобразуване в търговски
дружества, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на недвижими имоти, бизнес администрация.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
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 ко Ку пенов Пе т ков – о б ра з ов а н ие –
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, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност,
магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“, професионална квалификация – магистър
по индустриален мениджмънт, доктор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
научна специалност материалознание и технология на машиностроителните материали, академична длъжност – доцент, научна специалност
„Приложна механика“ (Механика на покрития),
професионално направление 5.1. Машинно инженерство; член на Съюза на учените в България.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к валификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
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звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование –
висше, специалност – инженеринг и експлоатация
на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност
съдебни инженерно-технически експертизи и
тех ническа безопасност, магист ър ин женер,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност, сертификат по
проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация
на дейности и мерки по енергийна ефективност
и създаване на бизнес модел за подпомагане на
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, фотограмет
рия 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.
Р уска К и ри лова И л иева – образова н ие –
висше, специалност – водоснабдяване и канализация, квалификация – строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
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експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микро
електроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на
металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, 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“.
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.
С ла вк а И ва нова Крат у н кова – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Сон я К и ри лова Ачанова – образование –
висше, специалност – топло- и ядрена енерг ет и ка, к ва л ифи ка ц и я – ма ш и нен и н женер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
специалност – инженеринг и експлоатация на
енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по части – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за
енергийна и добивна промишленост, управление и
третиране на отпадъците и обработка на водите и
въздуха, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, свободна практика.
Станимир Стефанов Дими т ров – образование – висше, специалност – съдебни инже-

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

нерно-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 Колев Станчев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
професионална квалификация – машинен инженер, образователна научна степен „доктор“ по
научната специалност 02.18.01. „Механизация и
електрификация на растениевъдството“, научно
звание „доцент“ по научната специалност 02.18.01.
„Механизация и електрификация на растениевъдството“, сертификат за оценителска право
способност за оценка на машини и съоръжения.
Станчо Христов Христов – образование –
висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стефан Иванов Чолаков – образование –
висше, специалност – комуникационна техника и
технологии, модул радиокомуникационна техника,
професионална квалификация – магистър – инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър – електроинженер, образование – средно
специално, специалност – електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Стефан Христов Маренов – образование –
висше, специалност – ел. машини и апарати,
квалификация – електроинженер.
Стефка Иванова Велкова – образование –
висше, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – магистър – инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по общотехнически,
спец. предмети и учебна практика, полувисше
образование, специалност – ДВГ.
С т оя н Жел язков И л чев – о бра зова н ие –
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, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Таню Иванов Господинов – образование –
висше, специалност – пътно строителство, квалификац и я – ст рои т елен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование
със специалност „Строителство и архитектура“,
профил: Строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Тан я Славова Цветанова – образование –
висше, спец иа л но с т – п ра во, к ва л ифи к ация – юрист, лиценз за оценител на недвижими
имоти.
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Та н я Х а н чева Б а к ърд ж иева – о бра з ование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Теодор Стоянов Стоянов – образование –
в и с ш е, с п е ц и а л н о с т – Е Т М Е , к в а л и ф и к а ция – електроинженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи.
Тихомир Стефанов Рачев – образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник по
механизация на селското стопанство, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
сертификат за съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, локомотивен
машинист.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство
за 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 Георгиев Жечев – образование – висше,
специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Тодор Марчев Ангелов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, професионална квалификация – специалист по автотранспортна и земеделска техника,
образование – висше, специалност – транспортна
техника и технологии, професионална квалификация – магистър инженер, образование – средно,
специалност – монтьор на МПС, свидетелство
за професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС – кат.
„С“ и „Т“.
Тодор Радостинов Патъров – образование –
висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и
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 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
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машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – машинен техник по корабни
машини и механизми, сертификат за автоекспертоценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за
вписване в регистъра на правоспособни лица по
кадастъра към Агенцията по кадастър, геодезия
и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа,
професионална квалификация – магистър – инженер-земеустроител, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за квалификация по
категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи в Република България, удостоверение за
правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране
основните планове и книжа.
Щилян Василев Папанчев – образование –
висше, специалност – изчислителна техника,
квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Юли ян А нестиев Пет ров – 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 – висше,
специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строи-
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телство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство.
Янчо Найденов Николов – образование –
висше, специалност – технология на машините
и металите, квалификация – машинен инженер, вещо лице към 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
Андон Иванов Павлов – образование – висше,
магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО)
№ 1071/2009 на ЕП, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на
товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009
на ЕП, удостоверение за преминато обучение
за консултант по безопасността при превоз на
опасни товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари по шосе от клас 1.
Атанас Драгнев Дончев – образование – вис
ше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат
за оценител на машини и съоръжения, член на
Съюза на независимите автотехнически експерти
в България, автоексперт.
Ат а нас Же л язков Же л язков – о бра 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
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.
А т а н ас Н и ко лов Ко бар е лов – о б ра з ов ание – средно специално, специалност – автомобили и кари, ДВГ, квалификация – техник, диплома
за висше образование, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Б а н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра з ование – 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,
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пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС
и ППС.
Берд ж Н и г охос Топ у зя н – образова н ие –
висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение за
автотехническа експертиза, съдебни инженернотехнически 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
транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение
на водачи на МПС.
Веселин Борисов Гя у ров – 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.
Георг и Бла г о ев Ти м нев – о бра зова н ие –
висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
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сертификат за автоексперт-оценител, независим
експерт-оценител машини и съоръжения, пътни
превозни средства, учебни центрове и пътни
съоръжения. Вписан в Агенцията за обществени
поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Георги Димитров Тонков – образование –
висше, магистър, специалност – транспортна
техника и технологии, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за
професионална квалификация – автотехническа
експертиза, 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,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – специалност – изпитващи на кандидати
за водачи на МПС, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на
пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009
на ЕП, сертификат за участие в IV научна конференция с международно участие „Комуникации,
електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018“.
Ди л я н Ди м и т ров Ца нев – образова н ие –
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.
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.
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 Васи лев Шаров – образование –
висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, методология за експертиза
на ПТП, сертификат за придобиване на знания
и умения по информационно-методическо съдържание на оценителски доклад за недвижими
имоти, технически експертизи, относно пожари
с електрическо обзавеждане на МПС, машини,
съоръжения, сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

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
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“.
И в а н С т о я н о в До б р е в – о б р а з о в а н и е –
висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, член
на СНАТЕБ, свидетелство за професионална
квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически
проблеми, сертификат за консултант по оценки
на недвижими имоти и земеделски земи, оценка
и продажби, удостоверение за автотехническа
експертиза, сертификат енергийна ефективност,
удостоверение за завършено обучение по немски
език – нива 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“.
И ва н Ц ве та нов Гарелов – образова н ие –
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.
К и ри л Кръстев Ст оянов – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
п р о ф е сиона л на к ва л ифи к а ц и я – мен и д ж ър,
средно образование – специалност – автомобили
и кари и водач на МПС – кат. „С“, профил ДВГ,
квалификация – техник.
К и рчо Господ и нов 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
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стойността на МПС, оценка на щета, механизъм
за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване
на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование –
висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, съдебни автотехнически експертизи,
оценка на моторни превозни средства, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни
и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване.
Методи при изготвяне на съдебните експертизи.
Сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
месторабота – вещо лице на свободна практика.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене,
к ва лификаци я – оператор на мета лорежещи
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.
Ми лко Бой чев Атанасов – образование –
висше, магистър, специалност – техническа експлоатация и ремонт на летателни апарати, квалификация – офицер от ВВС – военен инженер,
машинен инженер, сертификат за автоекспертоценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на
железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
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професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на
работа със съдове под налягане, свидетелство за
професионална квалификация – водач на МПС за
обществен транспорт, специалност „Вътрешни и
международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа
в електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение
по безопасност на труда.
Пе т ко Ку пенов Пе т ков – о б р а з ов а н ие –
висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател – инструктор на водачи на МПС,
о бра з ова н ие – с р ед но спец и а л но, спец иа лност – 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 м б ов С т оя нов – о бра з ование – висше, специалност – каростроене и авто
транспортна 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, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност,
магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“, доктор по професионално направление
5.1. Машинно инженерство, научна специалност
материалознание и технология на машиностроителните материали, академична длъжност – доцент, научна специалност „Приложна механика“
(Механика на покрития), професионално направление 5.1. Машинно инженерство; член на Съюза
на учените в България.
Ра й ко С т оя нов С т оя нов – образова н ие –
висше, специалност – технология и организация
на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо
поддържане на автомобилите, сертификат за
автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация
на щети по ПМС и ППС.
Р у м е н То н ч е в И в а н о в – о б р а з о в а н и е –
висше, специалност – елект ронна техника и
микроелектроника, квалификация – инженер
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
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техника, квалификация – механик, квалификация
учител и инструктор за обучение на водачи на
МПС – категория „С“ и „Т“.
Сон я К и ри лова Ачанова – образование –
висше, специалност – топло- и ядрена енерг ет и ка, к ва л ифи ка ц и я – ма ш и нен и н женер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,
специалност – инженеринг и експлоатация на
енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по части – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за
енергийна и добивна промишленост, управление и
третиране на отпадъците и обработка на водите и
въздуха, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, свободна практика.
Станчо Колев Станчев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, професионална квалификация – машинен инженер,
образователна научна степен „доктор“ по научната
специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, научно звание
„доцент“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения.
Стефка Иванова Велкова – образование –
висше, специалност – технология и управление на
транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по общотехнически, специални предмети и учебна практика, полувисше
образование, специалност – ДВГ.
Стоян Георгиев Апостолов – образование –
висше, специалност – технология на неорганични вещества, квалификация – инженер-химик,
майстор на спорта по автомобилизъм, треньор
по автомобилизъм.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство
за 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
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за „права на интелектуалната и индустриалната
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 – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт; член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
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.
Юли ян А нестиев Пет ров – образование –
висше, специалност – транспортна техника и
технология, квалификация – машинен инженер,
образование висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър
инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език,
уверение от Техническия университет – София,
за образователна и научна степен „доктор“ по
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
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 Ат а нас ова – о бра 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.
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Га л и н а Же л я зков а Б а й чев а – о б ра з ов ан ие – висше, спец и а л но с т – т ех нолог и я н а
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 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 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, 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.
Димитър Юлиянов Македонски – образование – висше, специалност – машиностроителни
технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.
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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 – вис
ше, 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 – вис
ше, 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 – вис
ше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Златко Пеев Костадинов – образование – вис
ше, магистър, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, компютърен
инженер, дейност – проектиране и изграждане на
компютърни системи и локални мрежи, настройка,
поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника. Инсталиране и настройка на операционни
системи, на компютърен приложен, системен и
мрежови софтуер. Компютърен сервиз, работа
с базово и системно програмно осигуряване,
изграждане на компютърни мрежи.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
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 експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност за включване в
регистъра на КИИП по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
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“.
И в е л и н а М и т ко в а В а рд е в а – о б р а з о в а ние – 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
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направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, допълнителна квалификация Mikrotik
Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова
специализация ниво В2 английски език.
Калоян Георгиев Матеев – образование – вис
ше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Кирил Спасов Габровски – образование – вис
ше, 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, диплома за кандидат на
техническите науки, научно звание – доцент.
Костадин Бойков Белев – образование – вис
ше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-инженер.
Маргарит Луков Луков – образование – вис
ше, специалност – химическо машиностроене,
квалификация – машинен инженер.
Нина Николова Стоянова – образование – вис
ше, специалност – технол. на микроб. и ферм.
продукти, квалификация – инженер-технолог
по технология на виното и високоалкохолните
напитки.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност,
магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“, професионална квалификация – магистър
по индустриален мениджмънт, доктор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
научна специалност – материалознание и технология на машиностроителните материали, академична длъжност – доцент, научна специалност
„Приложна механика“ (Механика на покрития),
професионално направление 5.1. Машинно инженерство; член на Съюза на учените в България.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к валификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и
химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна
степен – доктор, свидетелство за звание – доцент,
удостоверение за завършен курс на обучение по
осигуряване и сертификация на качеството на
военна и специална продукция, сертификат за
преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на 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.
Ра до с л а в Р ус ков С и м ионов – о б р а з ов ание – 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 – стро-
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ителство 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 – вис
ше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и
океански риболов, специалност – корабни машини
и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи. Единни европейски стандарти
за бизнес оценяване.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технологи я на
металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за
научно звание „доцент“ по научната специалност
02.01.02. „Материалознание и технология 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“.
Соня Кирилова Ачанова – образование – вис
ше, специалност – топло- и ядрена енергетика,
квалификация – машинен инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи,
професионална квалификация – магистър електроинженер, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по части – отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и третиране на отпадъците
и обработка на водите и въздуха, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, свободна практика.
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Стефан Христов Маренов – образование – вис
ше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Тод о р Ра д о с т и н о в П ат ъ р о в – о б р а з о в ание – висш е, специалност – автоматизация на
производството, к ва лификаци я – елек т роинженер, 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 – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, заст рахователни измами
при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп
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 рв ен ков – о б р а з ов 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 – вис
ше, 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-гео
дезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; оценител на
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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.
До бр о с ла в Ге орг иев С ла вов – о бра з ование – висше, специалност – електроника, магистър – инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и
експлоатация на енергийни системи, магистър
електроинженер, удостоверение за безопасност на
труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска
медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.
Златко Пеев Костадинов – образование – вис
ше, магистър, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, компютърен
инженер, дейност – проектиране и изграждане на
компютърни системи и локални мрежи, настройка,
поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника. Инсталиране и настройка на операционни
системи, на компютърен приложен, системен и
мрежови софтуер. Компютърен сервиз, работа
с базово и системно програмно осигуряване,
изграждане на компютърни мрежи.
Иван Милчев Попжелев – образование – вис
ше, 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).
И в е л и н а М и т ко в а В а рд е в а – о б р а з о в а ние – 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, удосто
верение от НУЦ по информатика за модул по
РОС/ВП, управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране – смесване. СУФИ.
Калоян Христов Куцаров – образование – вис
ше, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър-инженер.
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Лилия Анестиева Станева – образование – вис
ше, 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.
Петя Йорданова Илиева – образование – вис
ше, специалност – математическа кибернетика
и изчислителна техника, квалификация – дипломиран 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 – съдебна инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Станимир Стефанов Дими т 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 – вис
ше, специалност – комуникационна техника и технологии, модул радио-комуникационна техника,
професионална квалификация – магистър -инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър – електроинженер, образование – средно
специално, специалност – електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Тод о р Ра д о с т и н о в П ат ъ р о в – о б р а з о в ание – висш е, специалност – автоматизация на
производството, к ва лификаци я – елек т роинженер, 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“.
Щилян Василев Папанчев – образование – вис
ше, 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
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строителство – конструктор, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство – конструктор.
Анна Радкова Желева – образование – средно
специално образование, квалификация – техник
по строителство и архитектура, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Антония Тенева Тенева – образование – вис
ше, магистър, специалност – строителство на
сгради и съоръжения, професионална квалификация – 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
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“
и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи
мероприятията за безопасни и здравословни
условия на труд в строителството.
Валентин Калев Димов – образование – вис
ше, магистър, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от КАБ за
проектантска правоспособност.
Валентин Лазаров Радев – образование – вис
ше, 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 – техникгеодезист, 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.
Валерий Колювич Вълев – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер.
Ван я 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 земе-

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

делски земи, месторабота – проектант свободна
професия.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Васи л Богоми лов Стои лов – образование – висш е, образование – висше, специа лност – хидроенергийно строителство, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство,
сертификат от Камарата на независими оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на
недвижими имоти, компетенции по пречистване
на отпадъчни води и по опазване на водите от
замърсяване.
Веселин Борисов Гяуров – образование – вис
ше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплома за средно образование,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от Камарата
на архитектите в България за пълна проектантска
правоспособност.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, изпълнява всички
дейности по геодезия и кадастър – заснемане
и трасиране на имоти, цифрова обработка и
изменение на кадастралната карта, схеми на
самостоятелни обекти, оценки и делби на имоти.
Галина Маринова Михайлова – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство, професионална квалификация – магистър-инженер, свидетелство за
професионална квалификация – „одитор по пътна
безопасност“.
Георги Ангелов Ангелов – образование – вис
ше, 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 управление на строителни отпадъци – нормативен
контекст, основни положения и практически
указания по приложението є“, сертификат за
пълна проектантска правоспособност от КАБ.
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Г р о з д а н С т о я нов Ц в е т а нов – о б р а з ов ание – 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 – вис
ше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Д и а н а С т е ф а н о в а К о й ко в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – архитекту ра, дипломиран инженер.
Д и ма на Д и м и т р ова Жекова – о бра з ование – висше, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение
от КАБ за пълна проектантска правоспособност.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – вис
ше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Добринка Минкова А врамова – образование – висше, специа лност – стопанско у правление, 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 – вис
ше, 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 – вис
ше, специалност – маркшайдерство и геодезия,
професионална квалификация – минен инженер
по маркшайдерство и геодезия.
Ж е н я Т и х о м и р о в а То м о в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на
хотела и ресторанта, квалификация – магистър
по икономика, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура,
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 б ра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
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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
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 топлотехника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически 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 части – отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника
топло- и газоснабдяване.
Зд р а в к а Че р н е в а А н д р е е в а – о б р а з о в а ние – 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 – образование – 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,
магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
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 експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност за включване в
регистъра на КИИП по части – конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
Иван Димитров Ковачев – образование – вис
ше, специалност – инженер-икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и
цени – първо ниво.
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Иван Сашев Кючуков – образование – висше,
магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – магистър архитект,
удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
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 Фо тева Великова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата, лиценз за
оценка на недвижими имоти.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност – технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения
активи.
И в е л и н а М и т ко в а В а рд е в а – о б р а з о в а ние – 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 – вис
ше, спец иа лност – п ром иш 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 спец. строит.
и архитектура.
К а л и н а Щерионова П а шева – о бра з ование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник.
Калоян Георгиев Матеев – образование – вис
ше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Калудка Русева Иванова – образование – средно специално образование, 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,
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сертификат за следдипломна квалификация по
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Кирил Спасов Габровски – образование – вис
ше, 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.
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,
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 – вис
ше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
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 – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
Мари яна Панайо това Араба д ж иева – об разование – висше, специа лност – п убли чна
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
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земи и трайни насаждения, специализация – морска администрация.
Мая Иванова Пурлантова – образование – вис
ше, 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 – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение за
професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
М и х а и л Х рис т ов М и х а й лов – о б р а з ов ание – висше, магистър, специалност – транспортно строителство – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство.
Неделко Петров Неделков – образование – вис
ше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и
канализация (В и К) – мрежи и съоръжения,
пречистване на води и обработка на утайки.
Нед я л к а М и р ч е в а Б о й ч е в а – о б р а з о в а ние – 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.
Нед я л к а М и хова М и т кова – о бра зование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура.
Павлин Димитров Пеев – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и граж данско строителство – технолог, висше образование, специалност – право, професионална квалификация
юрист.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер
по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен
инженер по ПГС – технология на строителството,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник.
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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 по
промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за
кандидат на техническите науки, удостоверение
за професионална квалификация – оценка на
недвижими имоти.
Петър Симеонов А лександров – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Петьо Благоев Гицов – образование – висше,
магистър, специалност – транспортно строителство, строителство на жп линии, пътища и мостове, квалификация – магистър по транспортно
строителство, допълнителна квалификация – румънски език.
Пламен Димит ров Гърбов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
удостоверение от КИИП за пълна проектантска
правоспособност, магистър-инженер, член на
КИИП към секция „Конструкции на сгради и
съоръжения“.
Пламен Колев Колев – образование – висше,
специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен,
квалификационен курс по „Системи на управление
на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник
по водно строителство.
П ламен М ла денов Първа нов – образование – висше, специалност – ПГС – промишлено
и гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант инженер, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
удостоверение за пълна проектантска право
способност – строителен инженер, допълнителна
квалификация – проектант-конструктор.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к валификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класи-
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фицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Ра до с л а в Р ус ков С и м ионов – о б р а з ов ание – 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.
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.
Р ус а н к а До б р ев а Д ж а н ков а – о б ра з ов ание – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Светозар Градев Славов – образование – вис
ше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в
България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
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.
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Славка Боева Дремсизова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата.
С т ефка С тамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Стоян Желязков Илчев – образование – вис
ше, 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 по строителството и архитектурата, сертификат – оценител
на недвижимо имущество, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Таню Иванов Господинов – образование – вис
ше, 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.
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.
Тод о р к а С т о я н о в а До б р е в а – о б р а з о в ание – средно специално, специалност – техник
по строителство и архитектура.
Тонка Илиева Георгиева – образование – вис
ше, 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.
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
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на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини
и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Чавдар Иванов Андреев – образование – вис
ше, специалност – строителство на сгради и
съоръжения, квалификация – строителен инженер, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, квалификация – монтажник на ОКИ.
Ч а в д а р Л ю б о м и р ов Чен ков – о б р а з ов ание – висше, специалност архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Шинка Благоева Коларова – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Бойчо Гочев Узунов – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за завършен курс за противопожарна охрана,
удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
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, 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 ГД ПБЗН – 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

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

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 – вис
ше, 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“.
Ж е л я з ко Ра й ко в Ж е л я з ко в – о б р а з о в ание – висш е, специалност – електроенергетика
и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна охрана.
Живко Минков Гърков – образование – висше,
магистър, специалност – добив на черни метали,
квалификация – инженер металург, удостоверение от МВР за начална подготовка на офицери
за противопожарна охрана.
Иван Христов Бойчев – образование – висше,
специалност – автоматизация на промишленост
та, квалификация – електроинженер, удостоверение за пожаро-профилактична и оперативнотехническа подготовка.
И в е л и н а М и т ко в а В а рд е в а – о б р а з о в а ние – 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.
Павлин Димитров Пеев – образование – вис
ше, спец иа лност – п ромиш лено и г ра ж данско ст рои телст во, к ва лификац и я – ст рои телен ин женер по промишлено и гра ж данско
строителство – технолог, висше образование,
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специалност – право, професионална квалификация – юрист.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Станчо Христов Христов – образование – вис
ше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
Тод о р Ра д о с т и н о в П ат ъ р о в – о б р а з о в ание – висш е, специалност – автоматизация на
производството, к ва лификаци я – елек т роинженер, 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“.
5.7. Съдебно-енергийна 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.
Вълчо Николов Вълчев – образование – вис
ше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Данчо Георгиев Станчев – образование – вис
ше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – вис
ше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
До бр о с ла в Ге орг иев С ла вов – о бра з ование – висше, специалност – електроника, магистър-инженер, специалност – съдебни инженернотехнически експертизи и техническа безопасност,
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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 – вис
ше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на
Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни
модели пред Патентното ведомство на Република
България, удостоверение за представител по
индустриална собственост – марки, географски
означения и промишлен дизайн, сертификат за
независим оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения.
И в е л и н а М и т ко в а В а рд е в а – о б р а з о в а ние – 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.
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,
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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 – вис
ше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-инженер.
Ра до с л а в Р ус ков С и м ионов – о б р а з ов ание – 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.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технологи я на
металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за
научно звание „доцент“ по научната специалност
02.01.02. „Материалознание и технология 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“, квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Соня Кирилова Ачанова – образование – вис
ше, специалност – топло- и ядрена енергетика,
квалификация – машинен инженер, специал-
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ност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи,
професионална квалификация – магистър-електроинженер, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по части – отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и третиране на отпадъците
и обработка на водите и въздуха, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, свободна практика.
Стефан Христов Маренов – образование – вис
ше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Тат я н а Ге о рг иев а В а с и лев а – о б р а з ов ание – висше, магистър, специалност – електрически централи, мрежи и системи, професионална
квалификация – електроинженер, регистрирана
в Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, удостоверение от КИИП за пълна
проектантска правоспособност, член на КИИП
към секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“.
Тод о р Ра д о с т и н о в П ат ъ р о в – о б р а з о в ание – висше, специалност – автоматизация на
производството, к ва лификаци я – елек т роинженер, 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“.
5.8. С ъдебнооцен и т елск а-а вт о т ех н и ческ а
експертиза
Андон Иванов Павлов – образование – висше,
магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО)
№ 1071/2009 на ЕП, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз
на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009
на ЕП, удостоверение за преминато обучение за
консултант по безопасността при превоз на опасни
товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, удостоверение за преминато
обучение за консултант по безопасността при
превоз на опасни товари по шосе от клас 1.
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.
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Георги Димитров Тонков – образование – вис
ше, магистър, специалност – транспортна техника
и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална квалификация – автотехническа експертиза,
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, свидетелство
за професиона лна к ва лификаци я – специа лност – изпитващи на кандидати за водачи на МПС,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници съгласно Рег
ламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, сертификат за
участие в IV научна конференция с международно
участие „Комуникации, електрообзавеждане и
информатика в транспорта – КЕИТ 2018“.
Динко Йорданов Динев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
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 – магист ър-инженер, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
И в е л и н а М и т ко в а В а рд е в а – о б р а з о в а ние – 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.
Лили я А нестиева Станева – образование – висше, специалност – електронна техника
и микрое лектроника, професионална квалификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор по
компютърни системи и технологии, доцент, научна
специалност „Електронизация (Автоматизация на

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

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 – вис
ше, 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.
Станчо Колев Станчев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, професионална квалификация – машинен инженер,
образователна научна степен „доктор“ по научната
специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, научно звание
„доцент“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения.
Тодо р Ра до с т и нов П ат ър ов – о б р а з ов ание – висш е, 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, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни
измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им, разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, диплома за средно специално
образование, специалност корабни машини и
механизми, квалификация – машинен техник по
корабни машини и механизми, сертификат за
автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – обра
зование – висше, специалност – биология, про-
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фесионална 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 рга з л иев – обра зование – 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 – обра
зование – висше, специалност – биология, 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 – молекул ярна и фу нк ционална
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 – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – образование – висше, специа лност – биологи я,
п рофесиона л на к ва л ифи к а ц и я – биолог с ъс
специализация екология, съдебно-екологична
експер т иза – еколог и я, опазва не на окол на
среда, биоразнообразие, от па дъци – би тови,
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 – вис
ше, 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“.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
В е с е л и н а Х р и с т о в а До с ев а – о б р а з о в ание – висше, специалност – технология на каучука
и пластмасите, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Маркова Илиева – образование – вис
ше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, 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 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 ГД
ПБЗН – МВР, и представители на областните и
общинските админ истрации, 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.
Григор Георгиев Весов – образование – вис
ше, специалност – хим. технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
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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 – вис
ше, специалност – инженер-химик – технология
на нефта и газа, квалификация – еколог.
Еленка Василева Райкова – образование – вис
ше, 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 – вис
ше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер- химик, пре
квалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднали ниво ІІ.
Жорж Мард и к С у и ч мезя н – образование – висше, специалност – технолог на каучука
и пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, „доктор“, съдебно-химическа експертиза
(определяне и количествен анализ на наркотични
и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти).
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к ва лификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специално продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопре-
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деленост“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Таня Градева Ангелова – образование – средно
специално, специалност – преработка на нефта и
газа, квалификация – техник-технолог, следдип
лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно - т ех н и ческ и
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Татя на Борисова М и ха й лова – образование – висше, специалност – технология на каучука
и пластмасите, 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 – вис
ше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к валификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на
металите, квалификация – машинен инженер,
специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен
инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство
за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“, диплом за
членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект
„Повишаване на информираността и капацитета
на българските предприятия за реализиране на
дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“.
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7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
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 админис
трация 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
ГД ПБЗН – МВР, и представители на областните и общинските администрации, сертификат
„Умения за ефективно общуване и решаване
на конфл и к т и. Пси холог и ческа под к репа 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
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 – вис
ше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
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Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висше, специалност – неорганични
химични технологии, квалификация – магистъринженер.
Николай Петков Русев – образование – вис
ше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство
за професионална квалификация – учител по
информатика и ИТ.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к валификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно
звание – доцент, удостоверение за завършен курс
на обучение по осигуряване и сертификация на
качеството на военна и специална продукция,
сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от
изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и
изпълнение на проекти по европейски програми
за финансиране“, свидетелство на персонал на
взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“, валидно
до 19.08.2022 г.
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. Съдебно-агротехническа експертиза
Васи л к а К р ъ с та нова С т оева – обра 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, квалификация – лозаро-градинар, допълнителна квалификация – доктор на науките.
Иван Николов Вълчев – образование – висше,
агроном-полевъд.
Кера Атанасова Стоева – образование – вис
ше, 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,
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удостоверение за оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
спец иа л нос т – ж и во т новъдс т во, к ва л ифи к ац и я – ин женер по ж иво т новъдст во, образо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол.
Марияна Любомирова Людсканова – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство,
к ва лификац и я – аг роном – лозаро -г ра динар,
удостоверение за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, 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, „Управ
ление на европейските проекти“.
На деж да А нгелова Па лова – образование – висш е, 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 – вис
ше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и
зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителски експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – вис
ше, 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 – вис
ше, 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.
Валентин Лазаров Радев – образование – вис
ше, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, образователно-квалификационна
степен – бакалавър, специалност – приложна
информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – средно
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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 регионална колегия – Бургас,
Сливен и Ямбол, към Камарата на независимите
оценители в България.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
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 експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност за включване в
регистъра на КИИП по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
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 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.
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 управ
ление на туризма, квалификация – мениджър в
туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за оцени-
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телска правоспособност – оценка на недвижими
имоти.
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 Григорова Панайотова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, квалификация – икономист
по индустрия, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Нед я л к а М и р ч е в а Б о й ч е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – електронна техника
и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – техник – геодезист,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петьо Стоянов Димитров – образование – вис
ше, 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 – вис
ше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в
България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Свилен Ангелов Георгиев – образование – вис
ше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
Слав Симеонов Димов – образование – вис
ше, 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 Димит ров Стамов – образован ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во 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 степен, морско
лице, компетенции за оценяване на плавателни
съдове – лодки, яхти, катамарани, катери, кораби.
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С т ефка С тамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Тодорка Димит рова Чанк инова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за оценка на недвижими
имоти от Камарата на независимите оценители
в България.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з 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, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, спе
циалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Ч а в д ар Л ю б ом и р ов Чен ков – о б р а з ов ание – висше, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
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 експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност за включване в
регистъра на КИИП по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
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10.3. Оценка на машини и съоръжения
Андон Иванов Павлов – образование – висше,
магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за
професионална компетентност за автомобилен
превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО)
№ 1071/2009 на ЕП, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз
на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009
на ЕП, удостоверение за преминато обучение за
консултант по безопасността при превоз на опасни
товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, удостоверение за преминато
обучение за консултант по безопасността при
превоз на опасни товари по шосе от клас 1.
Динко Йорданов Динев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.
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
к ва л ифи к а ц и я – ма г ис т ър -и н женер, след д ипломна 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“.
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 вписвания, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
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за оценител на недвижими имоти, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
М а ри а н а Д и мов а А н г е лов а – о б р а з ов 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.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на
железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на
работа със съдове под налягане, свидетелство за
професионална квалификация – водач на МПС за
обществен транспорт, специалност „Вътрешни и
международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на трета
квалификационна група по безопасност при работа
в електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение
по безопасност на труда.
Рилко Горанов Горанов – образование – вис
ше, 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 Камара на независимите
оценители в България.
Стамен Димитров Стамов – образование – вис
ше, 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.
Станчо Колев Станчев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, професионална квалификация – машинен инженер,
образователна научна степен „доктор“ по научната
специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, научно звание
„доцент“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – 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 автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – вис
ше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
обра зова 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
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – вис
ше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше,
специалност – топлинна и масообменна техника,
квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, месторабота – свободна професия като независим оценител
и представител по индустриална собственост
(патенти, марки и промишлен дизайн), длъжност – представител по индустриална собственост,
независим оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически
отношения, трудов стаж – 24 години, стаж вещо
лице – 1 година, удостоверение от Патентното
ведомство на Република България за представител по индустриална собственост – изобретения
и полезни модели, удостоверение от Патентното
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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 Ведомство 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.
Тодо р Ра до с т и нов П ат ър ов – о б р а з ов ание – висш е, специалност – автоматизация на
производството, квалификация – електроинженер,
специалност – съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност
за „права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения“.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Динко Йорданов Динев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.
Стоян Желязков Илчев – образование – вис
ше, 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, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
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акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
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.
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 недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
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
к ва л ифи к а ц и я – ма г ис т ър -и н женер, след д и-
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пломна к ва лификаци я – съдебно-техническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“.
Ради Христов Ганев – образование – висше,
специа лност – А В – боеприпаси, к валификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси
и химия на взривните вещества, гражданска
специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – 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
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
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 експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност за включване в
регистъра на КИИП по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
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 – вис
ше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално,
специалност – геодезия, фотограметрия и карто
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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.
Петьо Стоянов Димитров – образование – вис
ше, 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 – вис
ше, 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 Камара на независимите
оценители в България.
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“.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност,
свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение
„Камара на ВЛ в България“ – председател – клон
Бургас, професионални сертификати – оценител
на недвижими имоти и сертификат за оценка на
машини и съоръжения – регистриран член на
КНОБ по Закона за независимите оценители,
сертификати – активи – движимо имущество,
автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация
строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, удостоверение за вписване в публич-
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ния регистър на лица, упражняващи технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност за включване в
регистъра на КИИП по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
Димо Димитров Димов – образование – вис
ше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение от МЗХ ИАГ за регистрация в публичния
регистър на ФЛ за упражняване на лесовъдска
практика, лицензиран лесовъд.
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, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при
МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и
механизми, сертификат за автоексперт-оценител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
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.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, ръководител проект
и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
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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 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, 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 ГД
ПБЗН – 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.
Диана Тодорова Ин д желиева – образование – висше, специалност – технология на животински хранителни продукти, консервирано и
обществено хранене, квалификация – инженертехнолог по „Технология на месата и рибата“,
образователна и нау чна степен – доктор по
техническите науки, хранителни технологии
(технология на месните и рибните продукти).
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
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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 – вис
ше, 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 – вис
ше, 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 – вис
ше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш ини и
апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат
за квалификация „експерт-оценител на машини,
съоръжения и оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на
заведение за обществено хранене, сертификат
за интензивен курс на обучение по английски
език средно напреднало ниво ІІ, ІІІ, преводач
на английски език.
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
к ва л ифи ка ц и я – ма г ис т ър -и н женер, след д ипломна к ва лификаци я – съдебно-техническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, професионална
к ва лификаци я – педагог ика, п рофесиона лна
квалификация – учител.
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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 Георгиев Щерев – образование – вис
ше, магист ър, специалност – промишлено и
гражданско строителство – технология, квалификация – 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 експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения върху тях, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата, сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти,лиценз за
оценка на недвижими имоти, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството.
Иван Николов Иванов – образование – вис
ше, специалност – топлинна и масообменна
техника, квалификация – машинен инженер,
специалност – патентно-лицензионна дейност,
удостоверение от Патентното ведомство на
Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни
модели пред Патентното ведомство на Република България, удостоверение за представител по
индустриална собственост – марки, географски
означения и промишлен дизайн, сертификат за
независим оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически отношения (съдебно-маркови експертизи,
патентни експертизи, експертизи в областта на
промишления дизайн, авторско право, оценка
на обекти на интелектуална и индустриална
собственост (оценителски експертизи).
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – 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, съдебно-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-митническ и експертизи
(митнически режими и процедури, митнически
и валутни нарушения и престъпления), месторабота – вещо лице на свободна практика.
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Мария Николова Трифонова – удостоверение
за правоспособен преводач – тълковник от и на
жестомимичен език, категория А, месторабота – свободна практика, преводач – тълковник
по жестомимика.
Мартин Асенов Гюзелев – образование – вис
ше, специалност – археология, професионална
квалификация – археолог, специализация – класическа археологи я, диплом за нау чна степен – доктор по научната специалност 05.03.12.
Археология; научна степен – доктор на науките
по 2.2. История и археология (Стара история).
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, 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 генно-модифицирани 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 генно-модифицирани 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“.
Нурдживан Ферад Димитрова – специалистоценител на диаманти, удостоверение от Института по изучаване на диаманти за положен
изпит пред Върховия комитет за професионална
квалификация, Националния съюз на работещите в диамантената индустрия Хистадрут и
Института по изучаване на диаманти, участие в
курс по гемология, класификация и оценка на
диаманти, сертификат от МГУ за „Диагностика
и оценка на необработени и обработени цветни
скъпоценни минерали“, удостоверение от МФ
за регистрация на лице, извършващо дейност по
добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни по занятие.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на
железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър – инженер, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи, удостоверение за право
на работа със съдове под налягане, свидетелство
за професионална квалификация – водач на МПС
за обществен транспорт, специалност „Вътрешни
и международни превози на товари“, удостоверениe за допълнително обучение за придобиване на
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трета квалификационна група по безопасност при
работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително
обучение по безопасност на труда.
Пламена Петрова Попова – образование – вис
ше, 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).
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност,
магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“, доктор по професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, научна специалност – материалознание и технология на машиностроителните материали, академична длъжност – доцент,
научна специалност „Приложна механика“ (Механика на покрития), професионално направление
5.1. Машинно инженерство; член на Съюза на
учените в България.
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, 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 като експерт
по томография на дърветата „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
индустриалната собственост и други фактически
отношения“.
Хрис т о Георг иев Бу рга з л иев – обра зование – 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 – вис
ше, специалност – икономика и управление на
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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.
СПИСЪК
на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към
Окръжния съд – Бургас, и Административния
съд – Бургас, за 2022 г.
Преводачи – английски език
Б о р и с П л а м е н о в Ге о р г и е в – о б р а з о в а ние – средно, специалност – математика и немски
език, сертификат английски език – ниво В2 и С1.
Ваня Костадинова Димова – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специалност – международен
туризъм, професионална квалификация – икономист, средно образование – гимназия с преподаване на английски език, сертификат английски
език – ниво С2.
Евелина Желева Шарапанова – образование – висше, специалност – политология, специалност – меж дународни отношения, втора
специалност – немско странознание, сертификат
английски език – В и С.
Ивайло Любомиров Найденов – образование – висше, специалност – право, средно образование – гимназия с преподаване на английски
език, сертификат английски език – С1.
Л и л и я Ем и лова Д и м и т р ов а – о бра з ов ание – 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 Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ – начална училищна педагогика
и чужд език.
Марина Тихомирова Арнаудова – образование – висше, магистър, специалност – английска
филология, професионална квалификация – преводач с английски език, диплома от СУ „Св.
К лимент Охридски“ – английска филология,
сертификат английски език – ниво С1.
Нев ен а И в а нов а М л а д жов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – политология, удостоверение за ниво С2 – английски език.
Никола Мариев Златарев – образование – вис
ше, специалност – право, сертификат английски
език – ниво С1.
Петър Лазаров Лазаров – образование – средно, сертификат английски език – ниво С1.
Татяна Тодорова Начкова – образование – вис
ше, магистър, специалност – английска филология – превод и бизнес комуникация, профе-
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сионална квалификация – филолог преводач и
специалист по бизнес комуникация, средно образование – Езикова гимназия с английски език,
диплома от Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ – английска филология – превод
и бизнес комуникация.
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“, Министерство 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.
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
А н т они я А нг елова К ара гяни – 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.
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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
Герг а на Д и м и т р ова Му т афч иева – о бразование – висше, специалност – тюркологи я,
квалификация – тюрколог, следдипломна професионална квалификация – счетоводство, финанси и контрол, преводач, сертификат турски
език – ниво С2, диплома от СУ „Св. Климент
Охридски“ – тюркология.
Руси Нейков Русев – образование – висше,
специалност – турска филология, квалификация – специалист по турски език и литература
и преподавател в средните училища, диплома от СУ „Св. К лимент Охридски“ – турска
филология.
Ем и не Х аса н И л яз – образова н ие – вис
ше, специалност – право, сертификат турски
език – ниво С1.
Преводачи – сръбски език, хърватски, словенски език
Илка Иванова Енчева – образование – висше,
магист ър, специа лност – славянска филоло гия – 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 Списък на физическите лица, които
извършват преводи на документи и други книжа
от чужд на български език и от български на
чужд език на територията на Република България
за извършване на преводи от/на следните езици – македонски, словенски, сръбски, хърватски.
Решение № 1 от 2021 г. на комисията по чл. 13,
ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията
на вещите лица за отписване на вещи лица,
вписани в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръж ния съд – Бу ргас, и А дминистративния
съд – Бургас
Отписва на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията
на вещите лица, както следва:
Златка Иванова Григорова – К лас 4. „Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, вид 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Иванка Костадинова Голева – Клас 4. „Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
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Розалина Петрова Милева – К лас 4. „Съдебно-икономически експертизи“; вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; вид 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; вид 4.3.
Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Тенев Статев – Клас 5. „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Димитър Василев Герчев – Клас 5. „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Любомир Томов Биков – Клас 5. „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид 5.7. Съдебно-енергийна експертиза.
Мариета Рускова Гълъбова – Клас 5. „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; вид
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Смела Ралева Узунова – Клас 5. „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; вид 5.7.
Съдебно-енергийна експертиза.
Решение № 2 от 2021 г. на комисията по чл. 13,
ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията
на вещите лица
Не вписва в списъците на вещите лица за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Бургас, за които не са налице основанията
за вписване, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2
от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на вещите
лица, както следва:
Даниел Златков Златeв – Заявление с вх.
№ 642/23.08.2021 г., видно от представените документи, свързани с изискванията на чл. 7, ал. 1,
т. 3 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на вещите
лица, лицето няма необходимия стаж по специалността. Изискванията – посочени в чл. 7, ал. 1,
т. 3 от наредбата, при висше образование с придобита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ да има най-малко 7 години стаж по
специалността, не са изпълнени. Представените
заверени копия на документи (служебна бележка и
договор) не представляват документи по смисъла
на наредбата, удостоверяващи стаж по специалността най-малко 7 години – такива са трудова
и служебна книжка, а за лицата със свободни
професии – доказателства за регистрация или за
вписването им (чл. 11, ал. 1, т. 5 от наредбата).
Евгения Вълкова Стоянова – Заявление с вх.
№ 619/2.08.2021 г., видно от представените документи, свързани с изискванията на чл. 7, ал. 1,
т. 2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на вещите
лица, лицето няма необходимия стаж по специалността. Изискванията, посочени в чл. 7, ал. 1,
т. 2 от наредбата – при висше образование с придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ да има най-малко 5 години стаж по
специалността, не са изпълнени. Представените
нотариално заверени копия на документи (трудова
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книжка) не удостоверяват наличието на стаж по
специалността.
Владимир Драгомиров Драганов – Заявление
с вх. № 693/29.09.2021 г., видно от представените
документи, свързани с изискванията на чл. 7, ал. 1,
т. 2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на вещите
лица, лицето няма необходимия стаж по специалността. Изискванията, посочени в чл. 7, ал. 1,
т. 2 от наредбата – при средно образование да има
най-малко 10 години стаж по специалността, не са
изпълнени. Представените нотариално заверени
копия на документи (трудова книжка и служебна
бележка) удостоверяват стаж по специалността
по-малко от 5 години.
Дикран Бохос Бохосян – За явление с вх.
№ 694/29.09.2021 г. Към така депозираното заявление не са представени изискуемите документи,
удостоверяващи, че отговаря на изискванията на
чл. 7 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването
в списъка на специалистите, утвърдени за вещи
лица, визирани в разпоредбата на чл. 11, т. 5 от
същата наредба, а именно: документи, свързани
със стаж по специалността: нотариално заверено
копие на трудова или служебна книжка. Представено е копие от „Държавен вестник“, бр. 99 от
16.12.2011 г., според което Дикран Бохос Бохосян
е вписан в списък на специалистите, утвърдени за
вещи лица за Окръжния съд – Ямбол, за 2012 г.
от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, но това не удостоверява изпълнение
на условията на наредбата.
Мирослав Георгиев Минев – Заявление с вх.
№ 695/29.09.2021 г. Към така депозираното заявление не са представени изискуемите документи,
удостоверяващи, че отговаря на изискванията на
чл. 7 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването
в списъка на специалистите, утвърдени за вещи
лица, визирани в разпоредбата на чл. 11, т. 5 от
същата наредба, а именно: документи, свързани
със стаж по специалността: нотариално заверено
копие на трудова или служебна книжка. Представеният документ по чл. 11, ал. 1, т. 6 – свидетелство за съдимост, е копие, а не е представен
в оригинал. Представено е копие от „Държавен
вестник“, бр. 99 от 16.12.2011 г., според което
Мирослав Георгиев Минев е вписан в списък
на специалистите, утвърдени за вещи лица за
Окръжния съд – Ямбол, за 2012 г. от комисията
по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, но
това не удостоверява изпълнение на условията
на наредбата.
Снежана Руменова Паискова – Заявление с вх.
№ 670/13.09.2021 г. Към така депозираното заявление не са представени изискуемите: декларация,
удостоверяваща съответствие с изискванията на
чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
за вписването в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица; декларация по чл. 11, ал. 1,
т. 6, че лицето не е поставено под запрещение,
декларация по чл. 11, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2
от 29.06.2015 г.
2102
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40. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане № 10 от 16.03.2022 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Даниел Веселинов Кабаков с постоянен адрес: София, ж.к. Младост 3, бл. 385, вх.
1, ет. 4, ап. 25, група № 2/22-3, представляваща
поземлен имот с идентификатор 40693.31.54 по
кадастралните карти и кадастралните регистри
на с. Курново, община Роман, област Враца,
одобрени със Заповед № РД-18-170 от 20.03.2019 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение на КККР от 4.01.2021 г., с адрес на
поземления имот: с. Курново, м. Градинището,
площ 2000 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект,
предишен идентификатор: 40693.35.243; 40693.31.1,
номер по предходен план: 031001, при съседи:
40693.31.53, 40693.35.243, заедно с построената
в имота сграда с идентификатор 40693.31.54.1,
застроена площ 368 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: няма, съгласно
скица на поземлен имот № 15-1714/4.01.2021 г. и
скица на сграда № 15-1719/4.01.2021 г., издадени
от СГКК – Враца, а съгласно влязло в сила
на 9.10.2012 г. Решение № 51 от 19.02.2010 г. по
гр. дело № 677/2008 г. по описа на Окръжния
съд – Враца, и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, том III, дело
№ 599/2004 г., издаден от съдия по вписванията
при Районния съд – Мездра, вписан в СВ – Мездра, с вх. № 909/2004 г., представлява дворно
място с площ 2 дка, извън регулацията на с.
Курново, община Роман, област Враца, заедно
с построения в него преработвателен пункт за
гъби и билки, при съседи по нотариален акт:
Мездренско шосе, черен път, парцели на Христо Велчев Цаков, Никола П. Нетов, за сумата
7900 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
2222
1. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на Подобект 16 „Пътен прелез на
км 92+598 за изграждане на пътен надлез на км
92+702“ по Позиция 2 „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация
на железопътен участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“ в землището и урбанизираната територия на
с. Калояновец, община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Дарена Николова Бонева, Теодора Веселинова
Божинова и Добри Иванов Карамихов, наслед-
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ници на Добри Митев Карамихов, съсобственици
на имот с идентификатор 35515.148.65 по КККР,
образуван от имот с идентификатор 35515.148.11
по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ
се в землището на с. Калояновец, община Стара
Загора, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 60 на Министерския съвет
от 10.02.2022 г., с което се отчуждават имоти и
част от имот – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2281
6. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент за военнослужещ в
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Управление на сигурността и
отбраната)“, за преподаване на учебните дисцип
лини „Мениджмънт на сигурността и отбраната“,
„Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Отбранителна аквизиция“ и „Мениджмънт на риска“ в
катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“
на факултет „Национална сигурност и отбрана“
на Военната академия „Г. С. Раковски“ – един.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурсa: 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към
кандидатите и необходимите документи за участие
в конкурса са определени със Заповед № ОХ-290
от 25.03.2022 г. на министъра на отбраната на
Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.:
02/92-26-512, 02/92-26-675.
2280
87. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Хематология“ – едно място за цивилен
служител за нуждите на клиника „Хематология“,
катедра „Хематология, онкология, патология и
радиобиология“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Изискванията към участника в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на
уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 9225130.
2257
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274. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за академични длъжности: доценти по: професионално
направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Индустриален мениджмънт“ – двама;
професионално направление 4.4. Науки за земята,
научна специалност „Методи и техника на геоложките изследвания (Геоморфология и ГИС)“ – един;
главни асистенти по: професионално направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми, научна специалност „Обогатяване и
рециклиране на суровини“ – един; професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка на
полезни изкопаеми“, научна специалност „Минна
аерология“ – един; професионално направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми, научна специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
(по отрасли)“ – един; професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност
„Системи и устройства за опазване на околната
среда“ – един, всички със срок от 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Студентска и преподавателска
мобилност“, ректорат, ет. 3, стая № 79, тел. (02)
80-60-209, д-р инж. Ани Стефанова.
2261
49. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р
Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните
конкурси: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и специалност
„Социална медицина и организация на здраве
опазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата
по трудова медицина – един; доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт по
професионално направление 7.4. „Обществено
здраве“ и специалност „Хигиена (вкл. трудова,
комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по трудова медицина – един;
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Физиотерапия,
курортология и рехабилитация“ за нуждите на
Катедрата по кинезитерапия – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“, за нуждите на Факултет по обществено
здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
при Медицински университет – София. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432
579 – сектор „Наука“.
2307
140. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за доценти: в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и ар-
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хеология – един; в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – един.
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.
2290
4. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
заемане на академичните длъжности: главен
асистент по професионално направление: 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки – един; 3.6. Право (Гражданско и семейно
право) – един; 3.6. Право (Гражданско процесуално право) – един; 3.8. Икономика (Икономика
(Глобална икономика) – един; 3.8. Икономика
(Икономика (Икономика на публичната сфера
и човешки капитал) – един; доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг
(Дигитални маркетингови комуникации) – един;
професор по професионално направление 2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание
(Славянско езикознание) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
№ 106, тел. (073) 588 566.
2248
13. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Организация и управление на производството“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“ – тел. 032/654 274.
2223
741. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главен асистент по: област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки (Биохимия –
І част, Биохимия – ІІ част) – един; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Електротехника, електроника и
автоматика (Полупроводникови елементи; Приложна електротехника и електроника) – един, всички със срок 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
Университета по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица № 26, тел. 032/603 603.
2249
103. – Висшето у чи лище по сиг у рност и
икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност („Дейността по пожарната безопасност
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в интегрираната спасителна система към общините на Република Словакия“) – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават във висшето училище
на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13,
тел. 032/622 522.
2224
70. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Български език“
за нуждите на Секцията за съвременен български език със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават в
канцеларията на института, София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, стая № 504,
тел. 02 872 23 02.
2225
3. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендрология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи в Института
за гората – БАН, София, бул. Св. Климент Охридски № 132.
2279
240. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академичната длъжност
главен асистент за нуждите на секция „Интелигентни системи“ – един, по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, специалност „Информатика“, и един по
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа,
медицинска, биокибернетика, правна и др.)“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А,
стая № 215, тел. 0879 665 895.
2244
178. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна
специалност „Физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство“, за нуждите на секция „Космически климат“ със срок на обявата 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
2220
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232. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява два конкурса: за академична длъжност доцент в научно
направление 4.3. Биологически науки (Микробио
логия – нови функционални храни) за нуждите на
департамент „Обща микробиология“, лаборатория „Микробна генетика“, и за академична длъжност доцент в направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – микробна биодеградация
на токсични замърсители на околната среда) за
нуждите на департамент „Обща микробиология“,
лаборатория „Микробна генетика“, и двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в сградата на
института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26,
стая № 218, тел. 02/979 31 24.
2237
2. – Институтът по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик“ – Русе, към Селскостопан
ск ата академия – София, обявява конкурс за
академичната длъжност главен асистент в област
на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (включително почвена ерозия и борба
с нея)“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите за участие в
конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, 1373 София, ул. Суходолска №
30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. за контакти
02/812 75 60.
2278
33. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 134 от
10.03.2022 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за обект „Отвеждане
на постоянно течащи води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище
„Бухово“, попадащ в поземлен имот с идентификатор 29204.7635.15, с. Желява, и в поземлен имот
с идентификатор 07140.8131.403, м. Бунов дол, гр.
Бухово, район „Кремиковци“. Проектът е изложен
в Район „Кремиковци“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2250
33. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти,
попадащи в улична регулация и в обхвата на
обект: „Изграждане на Главен колектор III в м.
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Манастирски ливади – запад, район „Витоша“,
съгласно влязъл в сила регулационен план на м.
Манастирски ливади – запад, одобрен със Заповед
№ РД-09-50-66 от 10.02.1999 г. на главния архитект
на София, потвърдена с Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г. на Столичния общински
съвет, както следва: 1. Заповед № СОА21-РД40-184
от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната община, с
която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1932.1284 (незастроен), с площ за
отчуждаване 182 кв. м, съгласно скица по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на ид. на АГКК, намиращ се в София, ул. Родопски извор, район „Витоша“. Липсват данни за
собственика на отчуждавания имот. 2. Заповед
№ СОА21-РД40-169 от 23.11.2021 г. на кмета на
Столичната община, с която се отчуждава ПИ
с идентификатор 68134.1933.9072 (незастроен), с
площ за отчуждаване 242 кв. м, съгласно скица
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от
2.12.2010 г. на ид. на АГКК (Заповед № 18-39112.01.2021 г. – последно изменение на КККР, засягащо поземления имот), намиращ се в София, ул.
Българска легия № 24, район „Витоша“. Липсват
данни за собственика на част от отчуждавания
имот с площ 231 кв. м. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува на
интернет страницата на Столичната община и
копие от него да се изпрати до кмета на район
„Витоша“ за поставяне на определено за целта
място в сградата на района.
2300
34. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена
заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект:
„Изграждане на разширение на ул. Димитър
Пешев в участъка между ул. Обиколна и бул.
Цариградско шосе, с прилежаща инфраструктура,
велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“,
София, както следва: Заповед за отчуждаване
№ СОА22-РД40-26 от 13.03.2022 г. на кмета на
Столичната община на поземлен имот (ПИ) с
проектен идентификатор 68134.1504.2710 (незастроен), с площ 1 кв. м, съгласно скица-проект за
изменение на КККР, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.1504.1422 по КККР.
Липсват данни относно правото на собственост
върху поземления имот. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува
на интернет страницата на Столичната община
и копие от него да се изпрати до кмета на район
„Искър“ за поставяне на определено за целта
място в сградата на съответния район.
2301
1. – Община Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен-
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тите на техническата инфраструктура на линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до
имот с идентификатор № 58606.22.2, м. Горни
соват, с. Пролеша, община Божурище, в обхват
част от полски път с идентификатор 58606.22.2
по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК. Изработеният
проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане
в Община Божурище. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2288
31. – Община Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на външно ел. захранване с
кабелни линии ниско напрежение 1 kV, УПИ
X X X V II-23.25, к в. 39, с. Хераково, общ ина
Божурище, имот с идентификатор 77246.23.25.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2286
71. – Община Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на външно ел. захранване на
ТП и КЛ 20 kV за обект жилищен комплекс от
8 къщи близнаци, намиращи се в УПИ І-60.51,
кв. 1, м. Маринча, с. Пожарево, община Божурище, имот с идентификатор 57100.60.51. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2287
19. – Община Бяла, област Русе, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план в съответствие с Решение № 385 по протокол № 43 от
28.01.2022 г. на Общинския съвет – Бяла, област
Русе. Възложител: Община Бяла, област Русе, с
адрес гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф І № 1, представлявана от кмета Димитър Крумов Славов,
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изработването на ПУП – парцеларен план третира
плановото проектно положение на довеждащ път
към нова музейна сграда към обект: ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура
за довеждащ път към нова музейна сграда до
ПИ 07603.910.885 (бивш 101) в м. Отвъде по КККР
на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Трасето
на довеждащ път към нова музейна сграда до ПИ
07603.910.885 преминава през следните имоти: ПИ
07603.501.3204, общинска публична собственост,
ПИ 07603.910.600, общинска частна собственост,
ПИ 07603.910.599, общинска публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Бяла, област
Русе, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Планът се намира в отдел
„Благоустройство на територията и гражданска
регистрация на населението“, Община Бяла, пл.
Екзарх Йосиф І № 1, ет. 1, стая № 105, и може
да се прегледа от заинтересованите.
2247
93. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица – собственици на ПИ с идентификатори
22767.149.570 и 22767.501.727 по КККР на с. Паничерево, по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура)
и Специализирана план-схема за изграждане на
обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна
мрежа (ЕСМ) между новопроектирана шахта и
с. Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора“. Проектът може да се разгледа в стая
№ 4 на общинската администрация – Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гурково.
2271
2. – Община Девня на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 354 от 29.03.2022 г. на Общинския
съвет – Девня, е одобрен проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 21 по
регулационния план на кв. Повеляново, гр. Девня, част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ, за обект:
„Градски парк „Марково“, по отношение на ПИ
20482.307.219, ПИ 20482.307.220, ПИ 20482.307.221,
П И 2 0 4 8 2 . 3 0 7. 2 39, П И 2 0 4 8 2 . 3 0 7. 2 4 0 , П И
20482.307.241, ПИ 20482.307.242, ПИ 20482.307.418,
ПИ 20482.307.456 и ПИ 20482.307.505 по кадастралната карта на гр. Девня. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – Девня, пред
Административния съд – Варна.
2256
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31. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV
за външно ел. захранване на „Същ. вилна сграда
№ 101“ в ПИ с идент. по КК 18277.6.479, „Жилищна
сграда на два етажа“ в УПИ ІІ-006164 – жил. стр.
(ПИ с идент. по КК 18277.6.296) и „Стопанска
сграда“ в ПИ с идент. по КК 18277.6.165, масив
6, местност Юрукалан, землище с. Гълъбово,
община Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2306
1. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен и внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 43952.74.1, 43952.75.6, 43952.75.32 и 43952.76.8
и на част от поземлени имоти с идентификатори 43952.74.3, 43952.75.7, 43952.75.8, 43952.75.9,
43952.75.10 и 43952.75.104 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Ловеч, местността
Полето, за неземеделски нужди и разширение
на гробищен парк „Скобелевско шосе“ – ПИ с
идентификатор 43952.75.103. Възложител: Община
Ловеч. Проектът е на разположение за разглеждане
и справки от заинтересуваните лица в сградата
на Община Ловеч – стая № 227. В едномесечен
срок от датата на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПРЗ до кмета на община Ловеч.
2227
1. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
изграждане на съоръжение на техническа инфраструктура – ел. кабел 20 kV, за трасе от УПИ I,
кв. 100 по ПУП на с. Страхилово до точката за
присъединяване в подстанция „Полски Тръмбеш“
в ПИ 57354.300.2070 по КККР на гр. Полски Тръмбеш. Проектът е на разположение за разглеждане
в сградата на общинската администрация, отдел
„Устройство на територията“, адрес: Полски
Тръмбеш, ул. Черно море № 4, ет. 3, стая № 303,
и на интернет адрес: https://www.trambesh.eu/
inform_centar/ustroistvo_nа_terit. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация – Полски
Тръмбеш, по проекта на подробен устройствен
план в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2226
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1. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до поземлени имоти: 503.1449, 503.1451, 503.1450, 503.1443, 503.1440,
503.1436, 503.1435, 503.1430, 503.1437, 503.1433,
503.1432, 503.1418, 503.1421, 503.1425, 503.1426,
503.1429, 503.1428, 503.1424, 503.1420, 503.1419,
503.1407, 503.1410, 503.1411, 503.1416, 503.1417,
503.1415, 503.1412, 503.1413, 503.2425, 503.1397,
503.1154, 503.1150, 503.1149, 503.1148, 503.1151,
503.1152, 503.1155, в м. Дрибака, землище на с.
Николово, община Русе. Трасето засяга следните
имоти – общинска собственост: 173.452, 345.7034,
346.7035, 503.7054, 503.7055, 503.7056, 503.7057,
503.7058, 503.7106, в землището на с. Николово
и 63427.319.6 в землището на гр. Русе, както и
63427.319.177, землище на гр. Русе – държавна
частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2275
49. – Община Севлиево на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим
имот – ПИ с идентификатор 65927.36.9 (незастроен), с площ 7200 кв. м, съгласно проект за
изменение на КККР на гр. Севлиево, одобрени
със Заповед № РД-18-77 от 16.07.2008 г. на ид. на
АГКК, попадащ в одобрен със Заповед № 0922
от 27.09.2021 г. на заместник-кмет на община
Севлиево подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за обект: Разширение
на поземлен имот 65927.32.4 – „Гробищен парк“,
в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на
гр. Севлиево, община Севлиево, съгласно решения
№ 106 от 27.05.2021 г. и № 231 от 21.12.2021 г. на
Общинския съвет – Севлиево, както и с оглед
задоволяване на неотложни общински нужди,
които не могат да бъдат задоволени по друг начин, както следва: Заповед № 160 от 18.02.2022 г.
на кмета на община Севлиево за отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 65927.36.9,
представляващ нива, шеста категория, с площ
за отчуждаване 7200 кв. м, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево,
одобрени със Заповед № РД-18-77 от 16.07.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, следният
съсобственик на отчуждения имот не е намерен
на настоящия и постоянния си адрес: Ангел Недялков Петров, с наследствен дял – 1/4. Обезщетението, определено за описания наследствен дял,
е в размер 3020 лв. Сумата ще бъде преведена по
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД – Севлиево.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Габрово.
2246
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42. – Община Търговище на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 11 по
протокол № 33 от 24.02.2022 г. на Общинския
съвет – Търговище, е одобрен подробен устройствен план – специализирана план-схема
за елементи на техническата инфраструктура
за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Електроника
НС“ – ЕООД, на територията на гр. Търговище“,
с който се определят трасето и сервитутът на
подземната оптична мрежа през поземлени имоти – общинска и държавна собственост. Съгласно
приложения регистър проектното трасе на оптичната кабелна мрежа се предвижда да засегне
следните поземлени имоти: ПИ № 73626.510.305,
УПИ II – „за комплексно жилищно застрояване
и трафопост“, в кв. 177, с площ с ограничено
право на ползване 44,40 кв. м, НТП – за друг
обществен обект, комплекс, вид територия – урбанизирана, вид собственост – общинска частна;
ПИ № 73626.510.247 с площ с ограничено право
на ползване 2,10 кв. м, НТП – водно течение,
река, вид територия – територия, заета от води
и водни обекти, вид собственост – държавна
публична; ПИ № 73626.510.442, УПИ VI – „за
парк за отдих и спорт „Борово око“, художествена галерия“ в кв. 178, с площ с ограничено
право на ползване 55,80 кв. м, НТП – за друг
обществен обект, комплекс, вид територия – урбанизирана, вид собственост – общинска частна;
ПИ № 73626.510.443 с площ с ограничено право
на ползване 34,20 кв. м, НТП – за второстепенна
улица, вид територия – урбанизирана, вид собственост – общинска публична; ПИ № 73626.510.304,
УПИ II – „за озеленяване“, в кв. 204, с площ
с ограничено право на ползване 127,80 кв. м,
НТП – за друг обществен обект, комплекс, вид
територия – урбанизирана, вид собственост – общинска публична. Дължината на проектното
трасе е 881 м. Информация относно Решение
№ 11 на Общинския съвет – Търговище, се помества на интернет страницата на общината: www.
targovishte.bg, линк – Общински съвет/Протоколи
и Решения на Общински съвет/Решение № 11 по
Протокол № 33/24.02.2022 г. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – Търговище,
пред Административния съд – Търговище.
2230
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от „АбВи Германия ГмбХ
& Ко. КГ“ – дружество, регистрирано в Германия, и „АбВи“ – ЕООД, със седалище в София,
чрез адв. П. Петров и адв. Г. Петкова, с която се
оспорва Механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., приет с
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Решение № РД-НС-04-3 от 12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК (ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.), по
което е образувано адм. д. № 845/2022 г. по описа
на ВАС. Делото е насрочено за 1.11.2022 г., 9 ч.
2255
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Районната прокуратура – Бургас, Териториално отделение – Карнобат,
срещу чл. 11, ал. 5 и чл. 35, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Сунгурларе, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2019 г. – 2023 г., приет с Решение № 3
от 5.12.2019 г. на второ заседание на Общинския
съвет – гр. Сунгурларе, обнародван на 6.12.2019 г.
и влязъл в законна сила на 10.12.2019 г. По оспорването е образувано адм. д. № 452/2022 г., което
е насрочено за 2.06.2022 г. от 10,20 ч.
2277
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „Нимекс-2004“– ООД, ЕИК
131198809, със седалище и адрес на управление
гр. Варна, бул. Генерал Колев № 76, представлявано от управителя Станислав Гочев, подадено
чрез адв. Татяна Патаринска – ВАК, срещу Решение № 558 по протокол № 56 от проведено на
22.05.2019 г. заседание на Общинския съвет – Шаб
ла, с което са отменени решения с номера от 81
до 101 вкл. по протокол № 8 от 4.04.2012 г. за
одобряване на ПУП – ПЗ за имоти: ПИ 58596.9.46,
ПИ 58596.10.58, ПИ 58596.10.57, ПИ 58596.11.142,
ПИ 58596.13.190, ПИ 58596.14.55 в землището на
с. Пролез, община Шабла, и за ПИ 16095.14.170,
ПИ 16095.14.172, ПИ 16095.14.169, ПИ 16095.14.162,
ПИ 16095.14.167, ПИ 16095.14.164, ПИ 16095.14.175,
ПИ 16095.15.24, ПИ 16095.16.65, ПИ 16095.16.35, ПИ
16095.18.199, ПИ 16095.18.38, ПИ 16095.18.205, ПИ
16095.28.130 в землището на с. Горичане, община
Шабла. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото, образувано
по оспорването, чрез подаване на заявление до
съда със съдържанието, посочено в чл. 218, ал. 5
от ЗУТ, което заявление може да се подаде в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на настоящото съобщение.
Към заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. По оспорването
е образувано адм. д. № 163/2022 г. по описа на
Административния съд – Добрич, което е насрочено за 21.06.2022 г. от 10,20 ч.
2304
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 116/2022 г.
по протест на районния прокурор при Районната
прокуратура – Монтана, срещу чл. 32, ал. 4 от
Наредба № 1 за определяне размера на местните
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данъци на територията на община Чипровци,
приета с Решение № 53 от 20.02.2008 г., изм. и
доп. с Решение № 226 от 21.01.2009 г., в сила
от 1.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 354 от
22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм и доп. с
Решение № 494 от 19.01.2011 г., в сила от 1.01.2011 г.,
изм. и доп. с Решение № 493 от 18.12.2013 г.,
в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп. с Решение
№ 215 от 21.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм.
и доп. с Решение № 464 от 20.12.2017 г., в сила
от 1.01.2018 г., изм. и доп. с Решение № 699 от
23.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. с Решение
№ 35 от 18.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 51
от 22.01.2020 г., изм. и доп. с Решение № 132 от
20.05.2020 г., изм. с Решение № 224 от 16.12.2020 г.
Конституирани страни по делото са: протестираща страна – районният прокурор при Районната
прок у рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – Чипровци, чрез председателя, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 116/2022 г. е насрочено за 29.04.2022 г. от 10,15 ч.
2253
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
вх. № 2595/25.01.2022 г., подадена от Георги Бранимиров Бранков срещу чл. 53, ал. 1 и 2 и чл. 54,
ал. 3 и 4 от Наредбата за изграждане, поддържане
и опазване на зелената система на Столичната
община, приета с Решение № 950 по протокол
№ 120 от 11.10.2007 г. на Столичния общински
съвет, по която е образувано адм. д. № 636/2022 г.
по описа на Административния съд – София град,
ІІІ тричленен състав, насрочено за 27.05.2022 г. от
10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
Присъединяването или встъпването по делото се
извършва с подаването на писмена молба, към
която следва да се приложат два преписа.
2254
Районният съд – гр. Бяла, област Русе, съг
ласно разпореждане в З.З. № 227 от 4.03.2022 г.
на съдията, ІІ гр. състав, по гр. д. № 90/2022 г.
уведомява Бурхан Йозтюрк, роден на 29.06.1995 г.,
с неизвестен адрес, за образуваното гр. дело с
предявен иск по чл. 49 от СК, като му указва,
че следва да се яви в Районния съд – Бяла,
канцеларията на деловодството, в двуседмичен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея, като в противен
случай делото ще бъде разгледано при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2276
Районният съд – Пловдив, ІІ брачен състав, съобщава на Шемсият Бекири, роден на 20.02.1974 г.,
гражданин на Северна Македония, с неизвестен
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адрес, че е ответник по гр.д. № 3397/2022 г. по
описа на Районния съд – Пловдив, ІІ брачен
състав, образувано по искова молба на Пенка
Колева Стефанова, иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 и 3 от СК, както и че следва да се яви в
деловодството на Районния съд – Пловдив, ІІ
брачен състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис
от исковата молба и приложенията є за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването им
съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, тъй като в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
по делото.
2305
Софийският районен съд, 37 състав, указва
на Мария Канаатпише, гражданка на ИР Иран,
родена на 29.05.1990 г. в Шираз, Иран, че срещу нея е образувано гр. д. № 65187 по описа за
2021 г. по искане на Ян Ивов Стоименов, като е
длъжна в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в
сградата на съда на адрес: София, бул. Цар Борис
ІІІ № 54, за да получи исковата молба по делото
за отговор в едномесечен срок.
2267
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 975/2021 г. по
описа на съда, ІI граждански състав, по искова
молба на КПКОНПИ с вх. № 716 от 9.04.2021 г.
против Б.В.С., ЕГН ***, от гр. ***, В.Д.С., ЕГН
***, от гр. ***, А-М.А.Р., ЕГН ***, от гр. *** и
Б.Б.С., ЕГН ***, от гр. ***, с която е предявен
иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ, и Решение
№ 2084 от 28.10.2020 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща
стойност 1 905 109,27 лв., както следва:
От Б.В.С.:
Сумата в размер 50 000 лв., представляваща
получена сума от Б.В.С. от продажбата на дружествените дялове в „Би Ес Билдингс“ – ЕООД,
ЕИК 203758073.
Сумата в размер 250 000 лв., представляваща получена сума от Б.В.С. от продажбата
на дружествените дялове в „Би Ес Билдингс
Ам“ – ЕООД, ЕИК 204421333.
Сумата в размер 50 000 лв., представляваща
получена сума от Б.В.С. от продажбата на акции
в „Би енд Ви Приве“ – ЕАД, ЕИК 205167293.
Сумата в размер 36 117 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 23.12.2011 г., на недвиж имо имущество,
отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 152, т. ІІІ, рег.
№ 5254, дело № 495/2011 г. на нотариус № 638,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив,
с вх. рег. № 31364/23.12.2011 г., акт № 181, т. 93,
н.д. № 16454/2011 г., с който Б.В.С. продава
недвижим имот, представляващ: дворно място
с площ 610 кв. м, намиращо се в с. ***, община ****, област ****, с административен адрес
ул. ***, съставляващо УПИ I-286 от кв. 43 по
регулационния план на с. ****, при граници
на дворното място: на североизток – улица, на
югоизток – УПИ II-285, на юг – УПИ X-287, на
северозапад – УПИ XII-285 – отреден за озеленяване, ведно с построените в гореописаното
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дворно място: паянтова жилищна сграда със
застроена площ 60 кв. м; навес със застроена
площ 14 кв. м; паянтова сграда със застроена
площ 30 кв. м, ведно с всички подобрения и
приращения в дворното място.
Сумата в размер 38 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 21.12.2018 г., на недвижимо имущество, отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 66, т. IV, рег. № 3514, дело
№ 662/2018 г. на нотариус № 131, акт № 80, т. 124,
н.д. № 25110/2018 г., вписан в СВ ***, вх. рег.
№ 44303/21.12.2018 г., представляващ недвижим
имот, представляващ 99% идеални части от ½
идеална част от самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56784.511.1089.3.3, намиращ се в
гр. ****, община ****, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в
КККР, с адрес на имота: гр. ***, ул. ****, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56784.511.1089, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
1, с площ 59,32 кв. м; прилежащи части: изба
№ 3 с площ 2,33 кв. м и 1,315% идеални части от
общите части на сградата и съответното право
на строеж, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 56784.511.1089.3.2,
под обекта: няма, над обекта: 56784.511.1089.3.6,
който самостоятелен обект съобразно предходен
документ за собственост представлява: апартамент № 3, намиращ се в гр. ****, ж.к. *****,
ул. *****, който апартамент се състои от: две
стаи, кухня, баня, клозет, антре, със застроена
площ 59,32 кв. м.
Сумата в размер 22 100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 21.12.2018 г., на недвижимо имущество, отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 119, т. 2, рег. № 6247, дело
№ 301/2018 г. на нотариус № 473, акт № 139, т. 123,
н.д. № 24959/2018 г., вписан в СВ – Пловдив,
вх. рег. № 44167/21.12.2018 г., а именно: 99/100
идеална част от недвижим имот, представляващ
1/6 идеална част от поземлен имот с идентификатор 56784.531.1442, намиращ се в гр. *****,
ведно с ½ идеална част от абсолютно всички
подобрения, приращения и постройки в описания
поземлен имот.
Сумата в размер 18 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 99% идеални части от 2/9 идеални части от
поземлен имот с идентификатор 06077.10.158,
намиращ се в с. ****, община ****, област *****.
Сумата в размер 63 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 28.12.2018 г., на недвижимо имущество, отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 109, т. 3, рег. № 3366, дело
№ 509/2018 г. на нотариус № 461, акт № 62, т. 126,
н.д. № 25484/2018 г., вписан в СВ – Пловдив,
вх. рег. № 44771/28.12.2018 г., представляващ
поземлен имот с идентификатор 06447.8.224,
3, намиращ се в с. *****, община *****, област
*****, по кадастралната карта и кадастралните
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регистри на с. ****, община ****, одобрени със
Заповед № РД-18-62 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение
в КККР, с адрес на поземления имот: с. ****,
местност ********, с площ на имота 7946 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория
на земята при неполивни условия: трета.
Сумата в размер 4660 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 28.12.2018 г., на недвижимо имущество, отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 109, т. 3, рег. № 3366, дело
№ 509/2018 г. на нотариус № 461, акт № 62, т. 126,
н.д. № 25484/2018 г., вписан в СВ – Пловдив,
вх. рег. № 44771/28.12.2018 г., представляващ
недвижим имот, представляващ поземлен имот с
идентификатор 03304.1.520, намиращ се в с. ****,
община *****, област ******, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. ******,
община *******, одобрени със Заповед № РД-18127 от 22.12.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с адрес на поземления имот: с. *****,
местност ********, с площ на имота: 4961 кв. м,
с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета.
Сумата в размер 39 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 28.12.2018 г., на недвижимо имущество, отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижими имоти № 109, т. 3, рег. № 3366,
дело № 509/2018 г. на нотариус № 461, вписан с
вх. рег. № 44771/28.12.2018 г., акт № 62, т. 126,
н.д. № 25484/2018 г., представляващ поземлен
имот с идентификатор 06077.10.164, намиращ се
в землището на с. ******, община *****, област
*******, местност *********, с площ на имота:
4800 кв. м.
Сумата в размер 51 400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 21.12.2018 г., на недвижимо имущество, отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 117, т. 2, рег. № 6242, дело
№ 299/2018 г. на нотариус № 473, акт № 159, т. 123,
н.д. № 24978/2018 г., вписан в СВ **********,
вх. рег. № 44165/21.12.2018 г., недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор
56784.513.138, намиращ се в гр. *******, община
******, бул. ****** № **, с площ по кадастрална
карта 266 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване, при съседи: 56784.513.73,
56784.513.130, 56784.513.132, 56784.513.71, който
недвижим имот съобразно предходен документ
за собственост представлява: жилищна територия
с площ 270 кв. м, намиращ се в гр. *******, кв.
********, съставляващо имот № 138 от масив 1
по кадастрален план на гр. *********.
Су мата в размер 143 485,38 лв., представ л я ва ща внес ена су ма на к аса и нач ис ле ните лихви по универсална сметка в левове
IBA N № BG********************, открита на
10.12.2014 г., активна в „Централна кооперативна
банка“ – АД.
С у мата общо в размер 50 20 0 лв., представляваща получени преводи от трети лица
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(А.Г.П. в размер 19 200 лв. и от В.М.Ч. в размер 31 000 лв.) по универсална сметка в левове
IBA N № BG********************, открита на
10.12.2014 г., активна в „Централна кооперативна
банка“ – АД.
Сумата в размер 2010 лв., представляваща
внесена сума на каса по разплащателна сметка
в левове IBAN № BG********************, открита на 28.10.2015 г. в „Централна кооперативна
банка“ – АД.
Сумата в размер 3517,87 евро с левова равностойност 6889,92 лв., представляваща внесена
сума на каса и извършени погасителни вноски
по кредитна карта от титуляря.
С у мат а в ра змер 9134, 59 евр о с левова
равностойност 17 878,22 лв., представляваща
внесени суми от трети лица и извършени погасителни вноски по кредитна карта в периода
1.01.2011 г. – 2014 г. вкл. по погасителна сметка
по кредитна карта MasterCard loyal clients в евро
IBA N № BG********************, открита на
4.11.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Су мата в размер 30 920 лв., представл ява ща пол у чен и п р евод и о т т р е т и л и ца о т
многофакторен спестовен влог в левове IBAN
№ BG********************, открит на 9.10.2014 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Су мата в размер 145 590,81 лв., представляваща вноски и получени преводи от трети
лица по депозит 24 м. флекси в левове IBAN
№ BG********************, открит на 15.10.2015 г.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
внесени суми на каса по депозит 24 м. флекси в
левове IBAN № BG********************, открит
на 15.10.2015 г.
Сумата в размер 15 097,61 евро с левова равностойност в размер 29 606,99 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по погасителна
сметка по кредитна карта MasterCard Standard
UEFA в евро IBAN № BG********************,
открита на 28.01.2016 г.
Сумата в размер 78 730,95 лв., представляваща
внесена сума на каса и платени лихви по безсрочен
депозит в левове IBAN № BG********************,
открит на 21.01.2013 г. в „Корпоративна търговска
банка“ – АД (н).
Су мата в размер 70 0 0 лв., представл яваща полу чен превод от трето лице „Би Енд
В и Е н т ъ р т е й м ъ н д “ – Е О ОД , п о с м е т к а
№ BG********************, открита на 21.12.2011 г.
в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноски на каса по безсрочен депозит в левове IBAN № BG********************, открит на
4.10.2013 г. в „Корпоративна т ърговска банка“ – АД (н).
Сумата в общ размер 51 000 лв., представляваща направени вноски в дружеството „Савов
Трейд“ – ЕООД, от собственика Б.В.С. през
2014 г., 2015 г. и 2016 г., невъзстановени на Б.В.С.
Сумата в размер 126 400 лв., представляваща
лични средства на Б.С., вложени в придобиване на
недвижими имоти от „Би Ес Билдингс“ – ЕООД.
Сумата в размер 9900 лв., представляваща
лични средства на Б.С., вложени в придобиване
на недвижими имоти от „БСБ 2017“ – ЕООД.
Сумата в размер 256 100 лв., представляваща
лични средства на Б.С., вложени в придобива-
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не на недвижими имоти от „Би Ес Билдингс
Ам“ – ЕООД, от Б.В.С. и В.Д.С.
Сумата в размер 12 700 лв., непреобразувана
в друго имущество, представляваща разликата
между пазарната стойност на имот, представляващ апартамент № 6, намиращ се в гр. ***,
ул. *** № **, към датата на отчу ж даването
му – 14.10.2013 г., и вложените средства в придобиване на апартамент № 11 (в т.ч. 16 000 лв.
право на строеж и 52 800 лв. строителна инвестиция) в гр. ***, ул. **** № **.
Сумата в размер 86 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване – 7.12.2015 г., на недвижимо имущество,
отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 119, т. ІІІ, рег.
№ 3153, дело № 519/2015 г. на нотариус № 461,
вписан в Сл у жбата по вписвани ята – ***, с
вх. рег. № 38708/7.12.2015 г., акт № 63, т. 106,
н.д. № 20715/2015 г.
Сумата в размер 19 100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване – 6.03.2017 г., на недвижимо имущество,
от ч у ж дено с договор за пок у пко-прода жба,
рег. № 487 от 6.03.2017 г., а именно: лек автомобил „Мерцедес СЛК 200 Компресор“ с рег.
№ ******, рама № ***************, д ви гат ел
№ **************, цвят: светлосив металик, дата
на първоначална регистрация – 2.05.2008 г.
От А.-М.А.Р.:
Недвижим имот с пазарна стойност в размер
2820 лв., представляващ поземлен имот № 001455,
намиращ се в землището на с. ***, община ***,
област ***, в местността ****, ЕК АТТЕ 03304,
с площ на имота: 3,000 дка, с начин на трайно
ползване: нива, трета категория, като имотът
е образуван от имот № 001303, при граници
и съседи на имота: имот № 001456 – нива на
Д.Г.П., имот № 001447 – нива на „Би Ес Билдингс“ – ЕООД, имот № 001454 – нива на „Би Ес
Билдингс“ – ЕООД, и имот № 001217 – полски
път на община ***.
Сумата в размер 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 03304.1.519,
намиращ се в землището на с. ***, община ****,
област ****, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-127
от 22.12.2016 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на поземления имот: местност
****, с площ на имота: 4960 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин
на трайно ползване: нива, категория на земята
при неполивни условия: трета, стар идентификатор 03304.1.454, с 6 номер по предходен план:
част от 1,45, при съседи: 03304.1.447, 03304.1.520,
03304.1.217, 03304.1.453.
Сумата в размер 22 000 лв., представляваща получен превод от трето лице Р. Т. по разплащателна
сметка в левове IBAN № BG********************,
открита на 28.04.2014 г. в „Обединена българска
банка“ – АД.
От Б.Б.С. чрез неговата майка и законен представител А.-М.А.Р.:
Недвижим имот с пазарна стойност в размер
100 800 лв., представляващ: 99% идеални части
от 1/6 идеална част от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56784.522.836.1.3 по
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кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. ****, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение със Заповед № КД-14-16-1614
от 29.07.2010 г. на началника на СГКК – Пловдив,
с адрес на имота: гр. ***, ул. *** № **, ет. *, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56784.522.836, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 2,
с посочени в документа площи: ниво 1 с площ
155 кв. м, ниво 2 с площ 142 кв. м, с прилежащи
части: две избени помещения с площ 12 кв. м и
14 кв. м, таван 155 кв. м и съответните идеални
части от общите части на сградата, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: за ниво 1: на
същия етаж: няма, под обекта: 56784.522.836.1.2,
56784.522.836.1.1, над обекта: няма; за ниво 2:
на същия етаж – няма, под обекта – няма, над
обекта – няма, който самостоятелен обект съг
ласно документа за собственост представлява:
жилищен имот, намиращ се в гр. ***, ул. ***
№ **, осъществен като пристройка и надстройка
на съществуваща сграда, представляващ втори етаж, със застроена площ 155 кв. м, трети
мансарден етаж, със застроена площ 142 кв. м,
две избени помещени я в су терена с площи
съответно 12 кв. м и 14 кв. м, както и подпокривно таванско помещение с площ 155 кв. м
от построената жилищна сграда до кота 8,50 м
по одобрен проект и строително разрешение,
завършена, пред издаване на протокол обр. 16 в
дворно място, цялото застроено и незастроено
от 400 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот, по скица парцел I-836, 837 от кв. 164
нов, 311 стар по плана на Централна градска
част, гр. ***, при граници по скица: ул. ****, на
изток – парцел II-835, на юг – парцел XIV-838,
839, на запад – парцел XV-837, и при съседи по
документи за собственост: ул. ****, парцел VIIa,
парцел III и парцел I от стар квартал 311.
Недвижим имот с пазарна стойност в размер
11 100 лв., представляващ 1/6 идеална част от
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56784.522.836.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № КД-14-16-1614 от 29.07.2010 г. на
началника на СГКК – ****, с адрес на имота:
гр. ***, ул. **** № **, ет. *, който самостоятелен
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 56784.522.836,
с предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, брой нива: 1, с посочена в
документа площ: 40 кв. м, с прилежащи 7 части:
две избени помещения и съответните идеални
части от общите части на сградата, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
56784.522.836.1.2, под обекта: 56784.522.836.1.4,
56784.522.836.1.5, над обекта: 56784.522.836.1.3.
Недвижим имот с пазарна стойност в размер
41 500 лв., представляващ 1/3 идеална част от
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56784.522.836.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. ***, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
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със Заповед № КД-14-16-1614 от 29.07.2010 г. на
началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота:
гр. ****, ул. **** № **, ет. *, който самостоятелен
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 56784.522.836,
с предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, брой нива: 1, с посочена в
документа площ: 78 кв. м, с прилежащи части:
две избени помещения и съответните идеални
части от общите части на сградата, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
56784.522.836.1.1, под обекта: 56784.522.836.1.5,
над обекта: 56784.522.836.1.3.
Недвижим имот с пазарна стойност в размер
20 500 лв., представляващ 7/24 идеални части от
поземлен имот с идентификатор 56784.522.836 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. ****, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение със Заповед № КД-14-16-1614
от 29.07.2010 г. на началника на СГКК – Пловдив,
с адрес на имота: гр. ****, ул. **** № ***, с площ
на имота 400 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), с номер
по предходен план: 836, квартал 164 (311), парцел
I-836, при съседи: 56784.522.837, 56784.522.838,
56784.522.835, 56784.522.2266.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 11.07.2022 г. от 9 ч.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
Указва на всички заинтересовани лица, че
могат да предявят претенциите си върху процесното имущество чрез предявяване на иск в
срок един месец преди датата на първото съдебно заседание, както и самата дата и часа на
насроченото първо съдебно заседание, което ще
се проведе на 11.07.2022 г. от 9 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести
септември № 167.
2309
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 16.03.2022 г. обявява, че
в съда на 11.01.2022 г. по мотивирано искане с
вх. № 256/11.01.2022 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез председателя
є Сотир Стефанов Цацаров, срещу Валентин
Георгиев Георгиев, ЕГН 6706233984, с постоянен
адрес: Плевен, ул. Мусала № 21, ет. 1, ап. 1, и
Михаела Валентинова Георгиева, ЕГН 0346054051,
с постоянен адрес: Плевен, ул. Георги Бенковски
№ 36, е образувано гр. д. № 20/2022 г. относно
отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 299 513,87 лв., на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска се отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Валентин
Георгиев Георгиев, ЕГН 6706233984, с цена на иска
287 513,87 лв.:
Сумата в размер на 238 693,87 лв., представляваща изплатени аренди.
Сумата в размер на 48 820 лв., представляваща
декларирани изплатени суми за ренти, аренди
или други възмездно предоставени за ползване
на земеделска земя.
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На основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 3 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаела Валентинова Георгиева, ЕГН 0346054051, с цена на иска
12 000 лв.:
Гараж № 2, намиращ се в Плевен, с админис
тративен адрес: ул. Мусала № 21, представляващ
сграда с идентификатор 56722.660.1060.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71 от
6.06.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
предназначение на самостоятелния обект – хангар,
депо, гараж, брой етажи – един, със застроена
площ 18 кв. м, при съседи на гаража съгласно
документ за собственост: ул. Мусала, двор на
ЖСК и гаражна клетка на Атанас Бачев, заедно
с припадащите се на сградата идеални части от
правото на строеж, която сграда е разположена
в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1060
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-1871 от 6.06.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, а по доказателствен акт за собственост – в парцел VI-6102 в строителен квартал
152 по плана на гр. Плевен.
Делото е насрочено за 15.09.2022 г. от 14 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат да
предявят претенциите си върху имуществото, е
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
2310
Силистренският окръжен съд обявява, че на
9.12.2021 г. е образувано гр.д. № 454/2021 г. по описа
на СсОС по предявена искова молба от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя є Сотир Стефанов
Цацаров, и с адрес за призоваване: Варна, ул.
Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Милена
Русева Маринова с ЕГН 8009055570, Димитър
Христов Костадинов с ЕГН 7705045747, двамата
с постоянен и настоящ адрес: с. Богданци, ул.
Пирин № 35, община Главиница, област Силистра,
и Мине Асенова Петрова с ЕГН 0052075617, с постоянен и настоящ адрес: с. Богданци, ул. Филип
Тотю № 23, община Главиница, област Силистра,
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 227 343,67 лв., както следва:
На основание чл. 154 от ЗПКОНПИ да бъде
установено спрямо Милена Русева Маринова с
ЕГН 8009055570 и Мине Асенова Петрова с ЕГН
0052075617, че следното имущество:
1. 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
с. Богданци, ул. Пирин № 35, община Главиница,
област Силистра, а именно: дворно място, с площ
1030 кв. м, съставляващо УПИ № VI-218 в кв. 18 по
плана на с. Богданци, одобрен със Заповед № 3652
от 5.07.1955 г., заедно с построената в него масивна
жилищна сграда със застроена площ 67 кв. м, при
граници на дворното място по скица: улица, УПИ
№ VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № Х-225, УПИ
№ XV-223 и УПИ № V-218, придобит от Милена
Русева Маринова с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 190, том VI, peг.
№ 6248, дело № 842 от 29.12.2011 г. (№ 177, том
XV, дв. вх. peг. № 4434, дело № 2911 от 29.12.2011 г.
на СВ – Тутракан) е незаконно придобито, след
което и на основание чл. 143, т. 2 от ЗПКОНПИ
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да бъде обявена за недействителна спрямо държавата следната възмездна сделка с това незаконно
придобито имущество: продажба, удостоверена в
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 179, том I, peг. № 930, дело № 133
от 7.03.2019 г. (акт № 29, том ІІ, дв. вх. peг. № 359,
дело № 226 от 7.03.2019 г. на СВ – Тутракан), с
който Милена Русева Маринова продава на Мине
Асенова Петрова с ЕГН 0052075617 описания имот,
след което и на основание чл. 154 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ
да бъде отнето от Милена Русева Маринова с
ЕГН 8009055570:
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в с.
Богданци, ул. Пирин № 35, община Главиница,
област Силистра, а именно: дворно място с площ
1030 кв. м, съставляващо УПИ № VI-218 в кв. 18
по плана на с. Богданци, одобрен със Заповед
№ 3652 от 5.07.1955 г., заедно с построената в него
масивна жилищна сграда със застроена площ
67 кв. м, при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ
№ Х-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218, с пазарна стойност към настоящия момент – 4500 лв.
2. 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Тутракан, ул. Сакар планина № 12, бл. Възход-І,
вх. Г, ет. 7, ап. 19, област Силистра, а именно:
апартамент № 19 на ет. 7, вх. Г, обозначен с
идентификатор № 73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Тутракан, с площ 81,12 кв. м, представляващ
самостоятелен обект в жилищна сграда – етажна
собственост – блок Възход-І, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан,
ведно с избено помещение № 12 с площ 3,38 кв. м,
заедно със съответните ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж, отстъпено върху
общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.2761 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан,
одобрени със Заповед № РД-18-6 от 4.02.2008 г. на
и.д. на АГКК, при съседи за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж – 73496.501.2761.4.20,
под обекта – 73496.501.2761.4.16, и над обекта – 73496.501.2761.4.22, и за избеното помещение:
маза № 11 и маза № 13, придобит от Милена
Русева Маринова с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 101, том II, peг.
№ 1315, дело № 208 от 27.02.2015 г. (акт № 67, том
II, дв. вх. peг. № 428, дело № 231 от 27.02.2015 г.
на СВ – Тутракан), е незаконно придобито, след
което и на основание чл. 143, т. 2 от ЗПКОНПИ
да бъде обявена за недействителна спрямо държавата следната възмездна сделка с това незаконно
придобито имущество: продажба, удостоверена в
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 198, том I, peг. № 1004, дело № 150 от
11.03.2019 г. (акт № 50, том II, дв. вх. peг. № 386,
дело № 247 от 11.03.2019 г. на СВ – Тутракан), с
който Милена Русева Маринова продава на Мине
Асенова Петрова с ЕГН 0052075617 описания имот,
след което и на основание чл. 154 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ да бъде отнето от Милена Русева Маринова
с ЕГН 8009055570:
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Тутракан, ул. Сакар планина № 12, бл. Възход-І,
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вх. Г, ет. 7, ап. 19, област Силистра, а именно:
апартамент № 19 на ет. 7, вх. Г, обозначен с
идентификатор № 73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Тутракан, с площ 81,12 кв. м, представляващ
самостоятелен обект в жилищна сграда – етажна
собственост – блок Възход-І, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан,
ведно с избено помещение № 12 с площ 3,38 кв. м,
заедно със съответните ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж, отстъпено върху
общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.2761 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан,
одобрени със Заповед № РД-18-6 от 4.02.2008 г. на
и.д. на АГКК, при съседи за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж – 73496.501.2761.4.20,
под обекта – 73496.501.2761.4.16, и над обекта – 73496.501.2761.4.22, и за избеното помещение – маза № 11 и маза № 13, с пазарна стойност
към настоящия момент – 15 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Димитър Христов Костадинов
с ЕГН 7705045747, с цена на иска 15 100 лв., в т.ч.:
Недвижим имот, намиращ се в с. Богданци,
ул. Пирин, община Главиница, област Силистра, а
именно: дворно място с площ 1450 кв. м, обозначено като урегулиран поземлен имот № V-218 в кв.
18 по плана на с. Богданци, одобрен със Заповед
№ 3652 от 5.07.1995 г., ведно с построената в него
полумасивна жилищна сграда със застроена площ
45 кв. м, при граници и съседи на дворното място
по скица: улица, УПИ № VI-218, УПИ № XV-225,
УПИ № XVI-222, УПИ № ХХ-219, 218. Имотът е
придобит съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 53, том X, дв. вх. peг.
№ 2882, дело № 1832 от 22.11.2017 г. на Службата
по вписванията – Тутракан. Пазарна стойност към
настоящия момент – в размер на 5000 лв.
Недвижим имот, намиращ се в с. Богданци,
община Главиница, област Силистра, а именно:
дворно място с площ 674 кв. м, представляващ
урегулиран поземлен имот № ХІХ в кв. 10 по
плана на с. Богданци, одобрен със Заповед № 1231
от 4.09.2008 г., при съседи на дворното място по
скица: улица, УПИ № ХХ, УПИ № XVIII-284 и
озеленяване. Имотът е придобит съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 45, том I, дв. вх. peг. № 81, дело № 39 от
12.01.2018 г. на Службата по вписванията – Тутракан. Пазарна стойност към настоящия момент – в
размер на 1500 лв.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, peг. № СС8023АН, дата на първон ач а л н а р ег ис т ра ц и я 2 8.05.2 0 03 г., ра ма
№ WVWZZZ7MZ3V058374, двигател № AUY311306.
Пазарна стойност към настоящия момент – в
размер на 3000 лв.
Лек а в т омо би л , марк а „Мерцеде с“, мо дел „МЛ 400 ЦДИ“, peг. № СС6509А Р, дата
на п ървонача л на рег ис т ра ц и я 2 4.11.20 05 г.,
р а м а № W D C 16 31 2 81 A 5 62 552 , д в и г а т е л
№ 62896340038541. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер на 5600 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Димитър Хри-
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стов Костадинов с ЕГН 7705045747, с цена на иска
28 100 лв., в т.ч.:
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в с.
Богданци, ул. Пирин № 35, община Главиница,
област Силистра, а именно: дворно място с площ
1030 кв. м, съставляващо УПИ № VI-218 в кв.
18 по плана на с. Богданци, одобрен със Заповед № 3652 от 5.07.1955 г., заедно с построената
в него масивна жилищна сграда със застроена
площ 67 кв. м, при граници на дворното място
по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218,
УПИ № Х-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218.
Имотът е придобит съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 177, том
XV, дв. вх. peг. № 4434, дело № 2911 от 29.12.2011 г.
на Службата по вписванията – Тутракан. Пазарна стойност към настоящия момент 1/2 ид.ч.
от недвижимия имот, собственост на Димитър
Костадинов – в размер на 4500 лв.
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в гр.
Тутракан, ул. Сакар планина № 12, бл. Възход-І,
вх. Г, ет. 7, ап. 19, област Силистра, а именно:
апартамент № 19 на ет. 7, вх. Г, обозначен с
идентификатор № 73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Тутракан, с площ 81,12 кв. м, представляващ
самостоятелен обект в жилищна сграда – етажна
собственост – бл. Възход-І, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан,
ведно с избено помещение № 12 с площ 3,38 кв. м,
заедно със съответните ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж, отстъпено върху
общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.2761 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6 от 4.02.2008 г. на
и.д. на АГКК, при съседи за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж – 73496.501.2761.4.20,
под обекта – 73496.501.2761.4.16, и над обекта – 73496.501.2761.4.22, и за избеното помещение: маза № 11 и маза № 13. Имотът е придобит
съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 67, том II, дв. вх. peг.
№ 428, дело № 231 от 27.02.2015 г. на Службата по
вписванията – Тутракан. Пазарна стойност към
настоящия момент на 1/2 ид.ч. от недвижимия
имот, собственост на Димитър Костадинов – в
размер на 15 000 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“,
peг. № СС4688МС, дата на първоначална регистрация 22.02.2001 г., рама № W0L0TGF7512125593,
двигател № Y20DTH17883232. Пазарна стойност
към настоящия момент – в размер на 1300 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
peг. № СС5330СВ, дата на първоначална регистрация 6.03.1997 г., рама № W0L000038V5143606,
двигател № X16XEL20847319. Пазарна стойност
към настоящия момент – в размер на 1100 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“,
peг. № СС0961АМ, дата на първоначална регистрация 7.05.2002 г., рама № W0L0TGF7522217534,
двигател № Y20DTH17C43135. Пазарна стойност
към настоящия момент – в размер на 1300 лв.
Специален автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „308 Д Спринтер“, peг. № СС5659АН, дата
на първоначална регистрация 7.12.1995 г., рама
№ WDB9033121P502596, двигател № 60194310422741.
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Пазарна стойност към настоящия момент – в
размер на 4900 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Милена Русева Маринова с ЕГН 8009055570, с цена на иска
109 370,62 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 77 513,63 лв., представляваща непреобразувани получени парични средства
от Милена Русева Маринова с изпращачи – трети
лица, чрез система за разплащания Western Union.
Сумата в размер на 26 918,43 лв., представляваща непреобразувани получени парични средства
от Милена Русева Маринова с изпращачи – трети
лица, чрез система за разплащания MoneyGram.
Сумата в размер на 4938,56 лв., представляваща
непреобразувани получени парични средства от
Милена Русева Маринова с изпращачи – трети
лица, чрез система за разплащания EasyPay.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитър Христов Костадинов с ЕГН 7705045747, с цена на иска
55 273,05 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на товарен автомобил, марка „Ситроен“,
модел „Джъмпер“, peг. № СС8147АР, дата на
първоначална регистрация 16.06.2000 г., рама
№ VF7233B4215921222, двигател № 0363833.
Сумата в размер на 7260 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по спестовен
влог в левове с IBAN BG02 STSA 9300 0019 9612
96 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Димитър
Христов Костадинов с ЕГН 7705045747.
Сумата в размер на 5668,50 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN BG96 IORT 8047 1032
9027 00 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Димитър
Христов Костадинов с ЕГН 7705045747.
Сумата в размер на 36 675,30 лв., представляваща непреобразувани получени парични средства
от Димитър Христов Костадинов с изпращачи – трети лица, чрез система за разплащания
Western Union.
Сумата в размер на 1290,85 лв., представляваща
непреобразувани получени парични средства от
Димитър Христов Костадинов с изпращачи – трети лица, чрез система за разплащания MoneyGram.
Сумата в размер на 878,40 лв., представляваща
непреобразувани получени парични средства от
Димитър Христов Костадинов с изпращачи – трети лица, чрез система за разплащания EasyPay.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 25.10.2022 г. от 11,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имущес
твото, предмет на отнемане в този процес, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Силистренския окръжен съд по делото.
2313
Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 3 от Търговския закон призовава кредиторите на „Ален
мак“ – АД – в несъстоятелност, ЕИК 115008979,
със седалище гр. Пловдив и адрес на управление ул. Васил Левски № 148, да се явят по ч.т.д.
№ 155/2022 г., ХІ състав, за съдебно заседание на
12.05.2022 г. в 9,30 ч. за разглеждане на подадена
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от Националната агенция за приходите молба
по чл. 679 от Търговския закон за отмяна на
решенията на заключително събрание на кредиторите на „Ален мак“ – АД – в несъстоятелност,
проведено на 7.03.2022 г. по т.д. № 68/2010 г. по
описа на Окръжния съд – Пловдив, търговско
отделение, ХІ състав.
2303

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на производителите на
комбинираните фуражи“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ, чл. 17 от устава на сдружението и
решение на управителния съвет от 6.04.2022 г.
свиква общо събрание на 20.05.2022 г. от 10 ч.
в зала № 105 на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, ул. Г. С. Раковски
№ 108, София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за дейността
на сдружението за 2021 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за финансовото състояние на
сдружението за 2021 г.; 3. приемане на проект за
дейността и бюджета на сдружението за 2022 г.;
4. избор на нов председател на съюза, който е
и председател на управителния съвет, съгласно
чл. 15, т. 3 от устава; 5. допълване на членовете на
управителния съвет на съюза на производителите
на комбинираните фуражи; 6. разни. Присъствието на членовете на съюза е задължително. При
липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред.
2282
17. – Управителният съвет на Българска
федерация „Естетическа групова гимнастика“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 7.06.2022 г. от
10 ч., зала „София“, Борисова градина, София,
със следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на БФЕГГ за 2021 г.; 2. приемане годишен финансов отчет на БФЕГГ за 2021 г.; 3.
одобряване на публикуване в търговския регистър
на ГФО за 2021 г.; 4. промени в устава на БФЕГГ;
5. освобождаване от длъжност и отговорност на
управителния съвет; 6. избор на управителен съвет; 7. приемане план за дейността на БФЕГГ за
2023 г.; 8. приемане бюджет на БФЕГГ за 2023 г.;
9. разни. Всеки клуб има право на един делегат.
2291
41. – Управителният съвет на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 21.1 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 9.06.2022 г. (четвъртък) от 10,30 ч.
в Националния дом на науката и техниката,
София, ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 2, зала № 3,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет за 2021 г. и
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годишния финансов отчет; 2. приемане отчета на
контролния съвет за 2021 г.; 3. приемане бюджета
на съюза за 2022 г.; 4. приемане на програма на
съюза за 2022 г.; 5. избор на делегати за общо
събрание на ФНТС, което ще се проведе през
2022 г. Представителството за участие в общото
събрание е: всяко юридическо лице (колективен
член) може да участва в общото събрание с един
делегат. Индивидуалните членове, обединени в
структурни единици (клубове), могат да участват
с по 10 избрани делегати от всеки клуб.
2283
1. – Изпълнителният съвет на ПП „Кауза
България“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и с
решение, взето с протокол № 4 от 4.04.2022 г.,
свиква национално съвещание на партията на
11.06.2022 г. (събота) в 10 ч. в с. Белащица, община
„Родопи“, хотел „Свети Георги“ – заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. избор на нови членове
на изпълнителния съвет на партията; 2. избор на
нови членове на контролния съвет на партията;
3. избор на председател на партията; 4. приемане
на отчетите за дейността на изпълнителния съвет
за 2021 г.; 5. приемане на отчетите за дейността
на контролния съвет за 2021 г.; 6. приемане на
годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за 2021 г.; 7. приемане на проектобюджет
за 2022 г.; 8. приемане на програма за дейността
на партията за 2022 г.; 9. дискусия по проблеми
на партията. В случай че в предвидения ден и час
липсва предвиденият в устава на „Кауза България“
кворум за редовно провеждане на национално
съвещание, то ще бъде отложено с един час и се
провежда, като се счита законно независимо от
присъстващите на него делегати.
2265
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Ботев“ – Луковит, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 2 от устава свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.05.2022 г. в 17 ч. в Луковит, ул. Княз Борис І № 52, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на сдружението; 2.
освобождаване на членовете на управителния и
контролния съвет и председателя от длъжност и
от отговорност; 3. избор на ново ръководство на
дружеството – управителен съвет на дружеството,
председател на управителния съвет, контролен
съвет; 4. приемане на годишен финансов отчет
за 2021 г. и предходни отчетни периоди; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 15, ал. 4 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението на адрес: Луковит,
ул. Княз Борис І № 52.
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