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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 16
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, приет от
ХLI Народно събрание на 28 януари 2010 г.
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Министър на правосъдието:
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ЗАКОН
за допълнение на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124
от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92
от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г.,
бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.,
бр. 102 и 108 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 след думите „Лицата по
чл. 14, ал. 1“ се добавя „с изключение на тези,
които за своя сметка работят сами“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4б:
„§ 4б. Декларацията по чл. 15 за 2009 г. се
подава до 30 юни 2010 г. включително.“
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на 28 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
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УКАЗ № 17
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията, приет от ХLI Народно
събрание на 28 януари 2010 г.
Издаден в София на 8 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от
1998 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от
2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114
от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93
и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 105 и 108 от
2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110
от 2008 г. и бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон урежда медийните услуги,
предоставяни от доставчици на медийни услуги
под юрисдикцията на Република България.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Медийни услуги по смисъла на
този закон са аудио-визуални медийни услуги
и радиоуслуги.
(2) Аудио-визуална медийна услуга/радиоуслуга е:
1. услуга, така както е определена в чл. 56
и 57 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ОВ, С 115/47 от 9 май
2008 г.), която е в рамките на редакционната
отговорност на доставчик на медийни услуги, чиято основна цел е предоставянето на
аудио-визуални предавания/радиопредавания
за информиране, забавление или образоване
на широката общественост чрез електронни
съобщителни мрежи по смисъла на Закона за
електронните съобщения;
2. аудио-визуално търговско съобщение/
търговско съобщение в радиоуслуга по т. 1.
(3) Аудио-визуално предаване е поредица
от движещи се изображения със или без звук,
което представлява обособена част от програмна
схема или каталог, утвърден от доставчик на
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аудио-визуални медийни услуги и чиято форма е сравнима с формата и съдържанието на
телевизионно излъчване.
(4) Радиопредаване е обособена част от програмна схема на радиопрограма или каталог,
утвърден от доставчик на радиоуслуги.
(5) Разпоредбите на този закон не се прилагат за:
1. медийни услуги, които не са за масово
осведомяване, т.е. не са предназначени за значителна част от аудиторията;
2. дейности, които по принцип са с нестопански характер и които не са конкурентни на
телевизията въз основа на програмна схема;
3. лична кореспонденция на ограничен брой
адресати чрез електронни съобщителни мрежи;
4. всички услуги, чиято основна цел не е
предоставянето на предавания, т.е. когато аудиовизуалното съдържание е включено случайно
в услугата и не е нейна основна цел;
5. игрите на късмета, в които се залагат пари,
включително лотария, наддаване и други форми
на хазарт, както и онлайн игри и програми за
търсене, но не и предавания, изцяло посветени
на хазартни игри или игри на късмета;
6. електронни варианти на вестници и
списания;
7. самостоятелните текстови услуги.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Медийните услуги са линейни и
нелинейни.
(2) Линейни са медийните услуги, предоставени от доставчик на медийни услуги за
едновременно гледане/слушане на предавания
въз основа на програмна схема.
(3) Нелинейни (медийни услуги по заявка)
са медийните услуги, предоставени от доставчик на медийни услуги за гледане/слушане на
предавания в избран от потребителя момент
по негова лична заявка въз основа на каталог
на предавания, подбрани от доставчика на
медийни услуги.
(4) Едновременното гледане/слушане включва и привидно едновременно гледане/слушане
поради различията в краткия промеждутък между предаването и приемането на предаването
по технически причини, присъщи на процеса
на предаване.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Доставчик на медийни услуги е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност
за избора на съдържанието на медийната услуга
и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването
на ефективен контрол както върху избора на
предавания, така и върху тяхната организация
както в хронологичен ред при линейни услуги,
така и в каталог при медийни услуги по заявка.
(2) Радио- или телевизионен оператор е
доставчик на линейни медийни услуги (програми) за радио/телевизия въз основа на
програмна схема.
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(3) Не са доставчици на медийни услуги
лица, които само разпространяват програми,
за които редакционна отговорност носят трети
страни.“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Този закон гарантира независимост
на доставчиците на медийни услуги и на тяхната
дейност от политическа и икономическа намеса.
(2) Не се допуска цензурирането на медийни
услуги под каквато и да е форма.
(3) Осигурява се свобода на приемането и
не се ограничава препредаването на медийни
услуги от други държави – членки на Европейския съюз, на основания, които попадат в
областта на медийните услуги.
(4) Алинея 3 може временно да не се
прилага по отношение на програми от друга
държава – членка на Европейския съюз, които
нарушават чл. 17, ал. 2 и 3 относно децата.
(5) Алинея 3 може временно да не се прилага
по отношение на медийни услуги по заявка от
друга държава – членка на Европейския съюз,
ако ограниченията са необходими по някоя от
следните причини:
1. опазване на обществения ред, по-специално предотвратяване, разследване, разкриване
и съдебно преследване на престъпления, включително защита на децата и борбата срещу
подбуждането към омраза въз основа на раса,
пол, религия или националност и накърняване
на човешкото достойнство на отделни лица;
2. опазване на общественото здраве;
3. гарантиране на обществената сигурност,
включително и на националната сигурност и
отбрана;
4. защита на потребителите, включително
инвеститорите.
(6) В случаите по ал. 5 ограниченията
следва да са:
1. предприети срещу определена медийна
услуга по заявка, която накърнява посочените
в ал. 5 цели или може сериозно и тежко да
накърни тези цели;
2. пропорционални на тези цели.“
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Доставчиците на медийни услуги
са обществени и търговски.
(2) Обществените доставчици на медийни
услуги:
1. предоставят за разпространение политическа, икономическа, културна, научна,
образователна и друга социално значима
информация;
2. осигуряват достъп до националните и
световните културни ценности и популяризират научните и техническите постижения чрез
разпространението на български и чужди образователни и културни програми и предавания
за всички възрастови групи;
3. осигуряват чрез програмната си политика
защита на националните интереси, общочовешките културни ценности, националната
наука, образованието и културата на всички
български граждани без оглед на етническата
им принадлежност;
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4. поощряват създаването на произведения
от български автори;
5. поощряват българското изпълнителско
изкуство.
(3) Българското национално радио (БНР) и
Българската национална телевизия (БНТ) са
национални обществени доставчици на радиоуслуги, съответно на аудио-визуални медийни
услуги, които:
1. осигуряват медийни услуги за всички
граждани на Република България;
2. съдействат за развитието и популяризирането на българската култура и българския език,
както и на културата и езика на гражданите в
съответствие с етническата им принадлежност;
3. осигуряват чрез своите медийни услуги
достъп до националното и европейското културно наследство;
4. включват предавания, които информират,
образоват и забавляват;
5. прилагат новите информационни технологии;
6. отразяват различните идеи и убеждения
в обществото чрез плурализъм на гледните
точки във всяко от новинарските и актуалнопублицистичните предавания с политическа и
икономическа тематика;
7. съдействат за взаимното разбирателство
и толерантността в отношенията между хората;
8. предоставят на гражданите възможност да
се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществения живот.
(4) Доставчиците на медийни услуги, които
не са лицензирани/регистрирани като обществени, са търговски.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Доставчиците на аудио-визуални
медийни услуги осигуряват лесен, директен и
постоянен достъп на потребителите на услугата
най-малко до следните актуални данни:
1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес
на електронната му поща и страницата му в
интернет, телефон за контакти;
2. данни за Съвета за електронни медии,
седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет,
телефон за контакти.
(2) Доставчиците на аудио-визуални и
радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на
страницата си в интернет.“
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Медийните услуги не трябва да
подбуждат към ненавист, основана на раса,
пол, религия или националност.
(2) Доставчиците на аудио-визуални медийни
услуги се насърчават да гарантират, че техните
услуги постепенно стават достъпни за хората с
увредено зрение или слух.
(3) Доставчиците на радиоуслуги се насърчават да предоставят по подходящ начин
програми и предавания онлайн, достъпни за
хората с увредено зрение или слух.“
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§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Доставчиците на медийни услуги
разпространяват програми и предавания само
с предварително уредени авторски и сродни
на тях права.
(2) Доставчиците на аудио-визуални медийни
услуги не разпространяват кинематографични
произведения извън периодите, договорени с
носителите на правата.
(3) Доставчиците на медийни услуги представят всяка година на Съвета за електронни
медии при поискване доказателства за търговските и отстъпените авторски права за
защитени произведения в своите програми и
за отстъпените сродни права за предоставянето
за разпространение на чужди програми.
(4) В едномесечен срок от получаването
на данните Съветът за електронни медии обобщава информацията по ал. 3 и я изпраща
на съответните длъжностни лица по Закона за
авторското право и сродните му права.
(5) Когато в част от предаване е използвано
предаване на друг радио- или телевизионен
оператор, това трябва да е посочено изрично
и да е в съответствие с уредбата на Закона за
авторското право и сродните му права.“
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „радио- и
телевизионните оператори“ се заменят с „доставчиците на медийни услуги“;
б) в т. 7 накрая се добавя „в програмите“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „радио- и телевизионни
предавания“ се заменят с „медийните услуги“.
2. В ал. 2 думите „радио- и телевизионни
оператори“ се заменят с „доставчици на медийни услуги“ и думите „радио- и телевизионните
оператори“ се заменят с „доставчиците на
медийни услуги“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Публична критика спрямо доставчици
на медийни услуги от страна на работещи в
тях не е нелоялност към работодателя.“
4. В ал. 4 думите „радио- и телевизионни
оператори“ се заменят с „доставчици на медийни услуги“.
5. В ал. 5 думите „радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „доставчиците на
медийни услуги“.
6. В ал. 6:
а) в т. 1 думата „подсигуряване“ се заменя
със „защита“;
б) в т. 3 думите „радио- и телевизионни
оператори“ се заменят с „доставчици на медийни услуги“;
в) в т. 5 думите „по създаване на програмите“ се заличават.
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на радио- и телевизионните оператори“ се заличават.
2. В ал. 2:
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а) в текста преди т. 1 думите „на радио- и
телевизионните оператори“ се заличават;
б) в т. 4 думата „препредават“ се заменя с
„предават“.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 2 и 3 думите „Радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „Доставчиците
на медийни услуги“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „Доставчиците на
линейни медийни услуги“.
2. В ал. 2 думите „радио- или телевизионния оператор“ се заменят с „доставчика на
медийни услуги“.
3. В ал. 4 думите „радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „доставчиците на
медийни услуги“.
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „Доставчиците на
медийни услуги“.
2. В ал. 2 думата „оператор“ се заменя с
„доставчик на медийни услуги“.
3. В ал. 3 думите „Радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „Доставчиците на
медийни услуги“.
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „Доставчиците
на медийни услуги“.
2. В ал. 3 думите „радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „доставчиците на
медийни услуги“.
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчиците на медийни услуги носят
отговорност за съдържанието на медийните
услуги.“
2. В ал. 2 думите „Радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „Доставчиците
на медийни услуги“ и думите „малолетните и
непълнолетните“ се заменят с „децата“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разпоредбите по ал. 2, които засягат
децата, не се отнасят до:
1. предавания в кодиран вид;
2. предавания, които се разпространяват
в програми между 23,00 и 6,00 ч. и са ясно
обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или
аудио-визуален знак или се идентифицират с
визуален знак през цялото време, което не
изключва отговорността на доставчиците на
медийни услуги за спазването на принципите на
чл. 10 през цялото времетраене на програмата.“
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „Радио- и
телевизионните оператори“ се заменят с „Доставчиците на медийни услуги“;
б) точка 4 се отменя.
5. Алинея 7 се отменя.
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения:
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1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лица и държавни и общински органи,
засегнати в линейни медийни услуги, в които
не са участвали лично или чрез свой представител, имат право на отговор.
(2) В 7-дневен срок от деня на предаването лицата или органите по ал. 1 имат право
да поискат писмено от съответния оператор
предоставянето за разпространение на техния
отговор. В искането трябва да са посочени
оспорваните твърдения, както и датата и часът
на предаването.“
2. В ал. 3 думите „Радио- и телевизионният
оператор“ се заменят с „Операторът“.
§ 19. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Медийни услуги по заявка, които могат сериозно да увредят физическото,
умственото или моралното развитие на децата,
се предоставят само по начин, гарантиращ, че
децата обичайно няма да чуят или видят такива
медийни услуги по заявка.
(2) Насърчават се създаването и достъпът
до европейски произведения при аудио-визуални медийни услуги по заявка, когато това е
осъществимо и с подходящи средства.
(3) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги по заявка използват технически и
програмни средства за достъпно и атрактивно
представяне на европейските произведения в
програмния каталог, предлаган в рамките на
аудио-визуалната медийна услуга.
(4) Съветът за електронни медии изготвя
ежегодни справки за европейските произведения
в аудио-визуални медийни услуги по заявка и
ги публикува като част от годишния си отчет.
В справките се включват данни за финансовия
принос на тези услуги в производството и придобиването на права по отношение на европейски
произведения, в дела на европейските произведения в каталога на аудио-визуални медийни услуги
и в действителното потребление на европейски
произведения, предлагани чрез тези услуги.“
§ 20. В глава първа се създават чл. 19а,
19б и 19в:
„Чл. 19а. (1) Най-малко 50 на сто от общото
годишно програмно време на телевизионните програми, като се изключат новините и
спортните предавания и телевизионните игри,
рекламите, телетекстът и телевизионният пазар,
трябва да е предназначено за европейски произведения, когато това практически е възможно.
(2) Най-малко 12 на сто от програмното
време по ал. 1 трябва да бъде предназначено
за европейски произведения, създадени от независими продуценти. Изпълнението на този
праг не включва повторенията.
(3) Съотношението по ал. 2 трябва да бъде
постигнато постепенно чрез отделяне на средства за достатъчно количество нови произведения, които се разпространяват не по-късно
от 5 години след тяхното създаване.
(4) Насърчават се производството и разпространението на европейски произведения
в радиопрограмите.
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(5) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за програми, които са предназначени
за местна аудитория и се разпространяват от
един оператор, който не е част от националната мрежа.
(6) Съветът за електронни медии изготвя
ежегодни справки за европейските произведения
в линейните аудио-визуални медийни услуги и
ги публикува като част от годишния си отчет.
Чл. 19б. Радио- или телевизионен оператор,
който притежава изключително право върху
значимо събитие, е длъжен да осигури достъп
на другите радио- и телевизионни оператори
за неговото информационно отразяване в съответствие с поетите от Република България
задължения по влезли в сила международни
договори.
Чл. 19в. (1) За целите на кратките новинарски репортажи всеки телевизионен оператор,
установен в Европейския съюз, има право на
достъп на справедлива, разумна и недискриминационна основа до събития, които са от
значителен обществен интерес и се предават по
силата на изключително основание от телевизионен оператор под юрисдикция на Република
България. Достъп се иска първо от оператор
под същата юрисдикция, ако има такъв.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за радиооператори под юрисдикцията
на Република България.
(3) Радио- и телевизионни оператори имат
право свободно да избират кратки откъси от
сигнала на оператора – носител на права,
като при аудио-визуалните медийни услуги
се отбелязва името и/или се включва логото
на оператора с изключителни права, а при
радиоуслугите се посочва източникът по подходящ начин.
(4) Кратки откъси се използват единствено за
актуално-публицистични предавания и новини
в срок не по-дълъг от 24 часа, считано от края
на събитието, и могат да бъдат използвани в
медийни услуги по заявка само ако същото
предаване се предлага на запис от същия доставчик на медийни услуги.
(5) Правото на информационно отразяване включва и правото на директен достъп
до мястото на събитието, освен ако това не
е практически възможно, и на запис, който
да се използва единствено за създаване на
материал с продължителност не по-голяма
от 90 секунди.
(6) Правото на информационно отразяване е безплатно. По изключение може да се
предвиди компенсация, която не надхвърля
преките допълнителни разходи за осигуряването на достъп.
(7) Не се допуска повторна употреба на репортажа освен по изключение за отбелязване на
тематични събития и обзор, като репортажите
могат да се запазват в архивите на доставчика
на медийни услуги. Когато краткият репортаж
е осъществен на основата на достъп до събитието, оригиналният материал на авторите на
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репортажа се унищожава след произвеждането
му, за което се информира операторът с изключителните права.“
§ 21. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира
медийните услуги в случаите и по реда, предвидени в този закон.“
2. В ал. 2 думите „радио- и телевизионните оператори“ се заменят с „доставчиците на
медийни услуги“.
§ 22. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 думите „радио- и телевизионни
оператори“ се заменят с „доставчици на медийни услуги“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. да са консултанти или членове на органи за управление, контрол или надзор на
организации с нестопанска цел – доставчици
на медийни услуги;“.
3. В т. 6 думите „радио- или телевизионен
оператор“ се заменят с „доставчик на медийни
услуги“.
§ 23. В чл. 28а, ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. предоставят медийни услуги по смисъла
на този закон;
2. бъдат назначени в надзорни или управителни органи на доставчици на медийни услуги,
предприятия, които предоставят електронни
съобщителни услуги, или юридически лица с
регистриран предмет „рекламна дейност“ или
осъществяващи рекламна дейност.“
§ 24. В чл. 31, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. осъществява връзките на Съвета за
електронни медии с държавните органи и с
доставчиците на медийни услуги, както и с
международните организации в областта на
медийните услуги;“.
§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „радио- и телевизионните
оператори“ се заменят с „доставчиците на медийни услуги“;
б) в т. 4 думите „радиото и телевизията“ се
заменят с „медийните услуги“;
в) в т. 7 думите „радио- и телевизионните
оператори“ се заменят с „доставчиците на медийни услуги“ и думата „програми“ се заменя
с „медийни услуги“;
г) в т. 10 думите „радио- и телевизионна
дейност“ се заменят с „медийните услуги“;
д) точка 12 се изменя така:
„12. може да издава задължителни указания
на доставчиците на медийни услуги за спазване
изискванията на чл. 33;“;
е) точка 16 се изменя така:
„16. води публичен регистър на:
а) радио- и телевизионни програми, които
се разпространяват чрез кабелни електронни
съобщителни мрежи, сателит и електронни
съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;
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б) радио- и телевизионни програми, които
се разпространяват чрез налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване;
в) медийни услуги по заявка;
г) предприятия, които разпространяват български и чуждестранни програми;“;
ж) в т. 18 думите „радио- и телевизионната
дейност“ се заменят с „медийните услуги“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Съветът за електронни медии и доставчиците на медийни услуги ежегодно сключват споразумение за защита на децата от съдържание,
насочено към увреждане на тяхното физическо,
умствено и морално развитие, което съветът
изпраща в 7-дневен срок от подписването му
на Държавната агенция за закрила на детето.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Съветът за електронни медии предоставя
на Европейската комисия и на независимите
регулаторни органи на държавите – членки на
Европейския съюз, в областта на медийните
услуги информация, необходима за прилагането на Директива 89/552/EИО на Съвета от
3 октомври 1989 г. относно координирането на
някои разпоредби, формулирани в действащи
закони, подзаконови и административни актове
на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност.“
§ 26. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Съветът за електронни медии осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги само относно:
1. спазването на принципите по чл. 10 и на
съотношението по чл. 19а, ал. 1 и 2;
2. спазването на изискванията на чл. 6, ал. 2
и 3 и чл. 17, ал. 2;
3. отразяването на изборите на държавни
органи и органи на местното самоуправление;
4. спазването на изискванията относно търговските съобщения;
5. съобразяването с нормите относно благотворителната дейност, спонсорството и продуктовото позициониране;
6. опазването на предвидените от закона
тайни в медийните услуги;
7. спазването на изискванията за предаванията, насочени към децата;
8. информацията за решения на правораз
давателните и другите държавни органи в
предвидените от закона случаи;
9. защитата на правата на потребителите;
10. техническото качество на предаванията
и програмите;
11. спазването на предвидените в закона, в
лицензиите и във влезлите в сила международни договори, по които Република България е
страна, ограничения;
12. спазването на условията на издадените
лицензии и извършените регистрации.“
§ 27. В чл. 34, ал. 2 се създава изречение
второ: „Проектът се публикува и на интернет
страницата на Съвета за електронни медии не
по-късно от 24 часа преди заседанието.“
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§ 28. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
изречение второ се изменя така: „Решенията се
вземат лично и присъствено с явно гласуване.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Заседанията на Съвета за електронни
медии са публични. За определени точки от
дневния ред съветът може да проведе закрито
заседание, когато вземането на решение изисква
обсъждане на защитена от закон информация.
(3) Съветът за електронни медии огласява
публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите правомощия, включително начина, по който прилага закона, както
и основанията за промяна на своята практика.
В тридневен срок пълните протоколи от заседанията се публикуват на интернет страницата
на Съвета за електронни медии. Решенията на
Съвета за електронни медии са мотивирани.“
§ 29. В чл. 36 т. 4 се изменя така:
„4. сътрудничество с държавните органи,
доставчиците на медийни услуги и неправителствените организации с дейност в областта на
медийните услуги или защитата на авторското
право и сродните му права;“.
§ 30. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Съветът за електронни медии
представя за обсъждане в Народното събрание
отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври за първото полугодие и 31 март за второто
полугодие на предходната година и го публикува
на страницата си в интернет.
(2) Съветът за електронни медии ежемесечно
издава информационен бюлетин, в който се
публикуват взетите решения и актуални статии
по проблемите на аудио-визуалната култура,
резултатите от мониторинга на доставчиците
на медийни услуги, както и проучванията на
общественото мнение, поръчани от Съвета
за електронни медии, издадените актове за
установяване на административни нарушения,
наказателните постановления и постановените
при тяхното оспорване съдебни решения. Бюлетинът се публикува на страницата на Съвета
за електронни медии в интернет.“
§ 31. Член 43 се отменя.
§ 32. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „радио- и телевизионни“
се заменят с „медийни“.
2. В ал. 3 думите „електронна съобщителна
мрежа“ се заменят с „електронни съобщителни
мрежи“.
§ 33. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:
„(2) Българското национално радио и Българската национална телевизия могат да сключват договори с други доставчици на медийни
услуги за доставка, препредаване или обмен
на предавания и програми.“
§ 34. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „външни“ се заменя с
„независими“.
2. В ал. 3 думата „външни“ се заменя с
„независими“.
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3. В ал. 4 думата „външните“ се заменя с
„независимите“.
§ 35. Член 47а се отменя.
§ 36. В чл. 52, ал. 4 думите „като обществен
телевизионен оператор“ се заличават.
§ 37. В чл. 62, т. 2 думата „външните“ се
заменя с „независимите“.
§ 38. Наименованието на глава четвърта се
изменя така: „Търговски съобщения“.
§ 39. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. Търговските съобщения са аудиовизуални търговски съобщения и търговски
съобщения в радиоуслуги.“
§ 40. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. (1) Аудио-визуални търговски съобщения са изображения със или без звук, предназначени да рекламират пряко или непряко
стоки, услуги или репутация на физическо или
юридическо лице, извършващо стопанска дейност, или да съдействат за популяризирането на
кауза или идея, или да предизвикат друг ефект,
желан от рекламиращия, придружаващи или
включени в дадено предаване срещу заплащане
или друго подобно възнаграждение или с цел
осигуряване на самопромоция.
(2) Търговски съобщения в радиоуслуги
са звукови съобщения, предназначени да
рекламират пряко или непряко стоки, услуги
или репутация на физическо или юридическо
лице, извършващо стопанска дейност, или да
съдействат за популяризирането на кауза или
идея, или да предизвикат друг ефект, желан от
рекламиращия, придружаващи или включени в
дадено предаване срещу заплащане или друго
подобно възнаграждение или с цел осигуряване
на самопромоция.“
§ 41. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Реклама е форма на търговско
съобщение, придружаващо или включено в
аудио-визуално или радиопредаване срещу
заплащане или подобно възнаграждение или с
цел осигуряване на самопромоция на публично
или частно предприятие или физическо лице
във връзка с търговия, стопанска дейност,
занаят или професия, имащо за цел да се
популяризира доставянето на стоки и услуги,
включително недвижима собственост, или
на права и задължения, или да съдейства за
популяризирането на кауза или идея, или да
предизвика друг ефект, желан от рекламиращия
срещу заплащане.
(2) Спонсорство е форма на търговско съобщение, състоящо се в принос от физическо
или юридическо лице, което не се занимава с
доставката на медийни услуги или със създаване на аудио/аудио-визуални произведения,
към финансирането на медийни услуги или
предавания с оглед популяризиране на неговото
име, търговска марка, репутация, дейност или
на неговите продукти.
(3) Телевизионен пазар или радиопазар е
форма на търговско съобщение, което представ
лява всяко пряко предложение към аудиторията
с цел предоставянето на стоки или услуги,
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включително недвижима собственост, права и
задължения в аудио-визуално предаване или
радиопредаване срещу заплащане.
(4) Позициониране на продукт е форма
на търговско съобщение, което представлява включване или споменаване на продукт,
услуга или търговска марка в самото предаване срещу заплащане или друго подобно
възнаграждение.“
§ 42. Наименованието „Раздел ІІ Реклама“
се заличава.
§ 43. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Търговските съобщения трябва
ясно да се разпознават като такива. Скритите
търговски съобщения са забранени.
(2) Скрито търговско съобщение е представянето с думи, звук или картина на стоки, услуги,
наименование, търговска марка или дейности
на производител на стоки или доставчик на
услуги в предавания, когато с това представяне
доставчикът на медийни услуги цели осигуряването на реклама и то би могло да подведе
аудиторията по отношение на своята същност,
особено ако е направено срещу възнаграждение
или подобно заплащане.
(3) Производителите на стоки и доставчиците
на услуги не могат да оказват влияние върху
редакционното съдържание.
(4) В търговските съобщения не трябва да
се използват техники, действащи върху подсъзнанието. Техники за подсъзнателни внушения
са индиректни методи, които не са обозначени
като търговски съобщения и не се разпознават от аудиторията като такива, но могат да
формират подсъзнателна психическа реакция
и нагласа в аудиторията към представяните
стоки и услуги.
(5) Търговските съобщения не трябва да:
1. засягат човешкото достойнство;
2. включват или насърчават каквито и да
са прояви на дискриминация, основана на
признаци като пол, раса или етнически произход, националност, религия или убеждения,
увреждане, възраст или сексуална ориентация;
3. насърчават поведение, което застрашава
здравето или безопасността;
4. насърчават поведение, което сериозно
засяга опазването на околната среда.
(6) Забраняват се всички форми на търговски
съобщения за цигари и други тютюневи изделия.
(7) Търговските съобщения за алкохолни
напитки не трябва да са насочени специално
към деца и не могат да насърчават прекомерната употреба на такива напитки.
(8) Забраняват се търговските съобщения
за лекарствени продукти, които се отпускат
само по лекарско предписание, или за лечение, което се назначава само по лекарско
предписание, с изключение на случаите по
чл. 248 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина.
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(9) Търговските съобщения не трябва да:
1. създават опасност за физическа или морална вреда на децата;
2. убеждават пряко децата да закупят или да
вземат под наем продукт или услуга, използвайки тяхната неопитност или доверчивост;
3. насърчават децата пряко да убедят родителите си или други лица да закупят рекламираните стоки или услуги;
4. злоупотребяват със специалното доверие,
което децата имат в своите родители, учители
или други лица;
5. показват безпричинно децата в опасни
ситуации.“
§ 44. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Доставчиците на медийни услуги
изготвят като част от етичния си кодекс правила по отношение на търговски съобщения,
придружаващи или включени в детски предавания за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или
физиологичен ефект, по-специално съдържащи
мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и
захар, чийто прекомерен прием в хранителния
режим не е препоръчителен.
(2) Доставчиците на медийни услуги се задължават да спазват нормите на Етичния кодекс
на българските медии, разработен от Фондация
„Национален съвет за журналистическа етика“,
и Националните етични правила за реклама и
търговска комуникация, разработени от Сдружение „Национален съвет за саморегулация“.“
§ 45. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. Не се допуска разпространяването на търговски съобщения, съдържащи
порнография или подтикващи към насилие и
незачитане на човешкото достойнство, както
и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми. Не
се допускат търговски съобщения с еротично
съдържание с участие на деца или предназначени за тях.“
§ 46. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Доставчиците на медийни услуги
уреждат включването на търговски съобщения
в медийните услуги с писмени договори.“
§ 47. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. Доставчиците на медийни услуги
съдействат на Съвета за електронни медии за
стриктното прилагане на закона, като при мотивирано искане му предоставят необходимите
данни и документи за нуждите на регулирането.“
§ 48. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) В търговските съобщения не
могат да се използват гербът, знамето и химнът
на Република България, както и гласовете и
образите на действащи журналисти – водещи
на новини.
(2) Лицата по ал. 1 могат да участват в
популяризирането на кауза или идея.“
§ 49. Член 81 се изменя така:
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„Чл. 81. Търговските съобщения за стоки и
услуги, чието производство или търговия подлежат на лицензионен режим съгласно чл. 9,
ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност или за чиято
реклама се изисква разрешение, могат да бъдат
включвани в медийни услуги само след представяне на съответния лиценз или разрешение.“
§ 50. Създава се наименование „Раздел ІІ
Спонсорство“.
§ 51. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Спонсорираните медийни услуги
или предавания трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. тяхното съдържание, а при програмите – тяхната програмна схема, при никакви
обстоятелства да не бъдат повлияни по начин,
засягащ отговорността и редакторската независимост на доставчика на медийни услуги;
2. те да не насърчават пряко закупуването
или наемането на стоки или услуги, особено
чрез споменаване на тези стоки и услуги в
предаванията;
3. зрителите да са ясно информирани за съществуването на споразумение за спонсорство;
4. ясно да се разпознават като такива по
името, логото и/или друг знак на спонсора, като
споменаване на неговите продукти или услуги
или на техен отличителен знак по подходящ
начин в началото, по време на и/или в края
на предаванията.
(2) Медийните услуги или предавания не
могат да бъдат спонсорирани от лица, чиято
основна дейност е производството или продажбата на цигари и други тютюневи изделия.
(3) При спонсорирането на медийни услуги
или предавания от производители или търговци
с лекарствени продукти или от лечебни заведения може да се рекламира името или образът
на спонсора, като не се допуска реклама на
конкретни лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или на
лечение, което се назначава само по лекарско
предписание.
(4) Не могат да бъдат спонсорирани новини и актуално-публицистични предавания за
текущи събития.
(5) Не могат да бъдат спонсори на предавания политически партии и организации, както
и религиозни организации.
(6) Забранено е показването на логото на
спонсор в детски и религиозни предавания.“
§ 52. Създава се наименование „Раздел ІІІ
Позициониране на продукти“.
§ 53. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Позиционирането на продукти
в новини, религиозни предавания и в аудиовизуални медийни услуги на обществени доставчици е забранено.
(2) Позиционирането на продукти в детски
предавания, включително в предавания по
ал. 3, се забранява.
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(3) Позиционирането на продукти е разрешено в кинематографични произведения, във
филми и сериали, създадени за аудио-визуални
медийни услуги, в спортни и в забавни предавания, както и в други предавания, които не
са изрично посочени в ал. 1. Позиционирането
на продукти в програмите на обществените
доставчици е разрешено в кинематографични
произведения, във филми и сериали, създадени
за аудио-визуални медийни услуги.
(4) Не съставляват позициониране на
продукт и случаите, когато включването на
продукт или услуга в дадено предаване не е
извършено срещу заплащане, а е предоставено
за нуждите на осигуряване на предаването с
гардероб, реквизит, награди или други подобни и съответните продукти и услуги не са на
значителна стойност.
(5) Значителна стойност по смисъла на ал. 4
е тази, която надвишава 5 пъти средната стойност на търговските съобщения, излъчвани в
съответното предаване, съобразно предварително обявената тарифа на съответния доставчик
на медийни услуги.
(6) Доставчиците имат право да обявят
по подходящ начин предоставянето на стоки
и услуги по ал. 4 във финалните надписи на
съответното предаване.“
§ 54. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Предаванията, включващи позициониране на продукти, трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. тяхното съдържание, а при програми – тяхното подреждане в програмната схема, да не
бъдат повлияни по начин, засягащ отговорността
и редакционната независимост на доставчика
на медийни услуги;
2. да не насърчават пряко закупуването или
наемането на стоки и услуги, по-специално
като рекламират изрично въпросните стоки
или услуги;
3. да не изтъкват неоправдано съответния
продукт;
4. зрителите да са ясно информирани за
съществуването на позициониране на продукти.
(2) Предавания, включващи позициониране
на продукти, трябва да съдържат съответната
идентификация в началото и в края на предаването, както и при подновяването на предаването след рекламна пауза, за да се избегне
евентуално объркване от страна на зрителя.
Това изискване не се прилага за предаване,
което не е произведено или поръчано от самия
доставчик на медийни услуги или от свързано
с него лице.
(3) Предаванията не трябва да включват
позициониране на:
1. цигари или тютюневи изделия или позициониране на подобни продукти и предприятия, чиято основна дейност е производството
или продажбата на цигари и други тютюневи
изделия;
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2. конкретни лекарствени продукти, които
се отпускат само по лекарско предписание,
или на лечение, което се назначава само по
лекарско предписание.“
§ 55. Създава се наименование „Раздел ІV
Реклама и пазар в телевизионни програми“.
§ 56. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Рекламата и телевизионният
пазар трябва да са ясно разпознаваеми и да
се различават от редакционното съдържание.
(2) Рекламата и телевизионният пазар
трябва да са ясно отделени от другите части
на предаването чрез визуални и/или звукови,
и/или пространствени средства, без с това да
се ограничава използването на нови рекламни
техники.
(3) Единични рекламни спотове и спотове
за телевизионен пазар, освен при предаването
на спортни събития, са изключение.“
§ 57. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Когато рекламни и телепазарни
спотове са разположени по време на предаванията, те не трябва да нарушават целостта на
предаванията предвид естествените интервали,
продължителността и естеството им и правата
на носителите на права.
(2) Филми, създадени за телевизията (с
изключение на отделни серии, сериали и
документални филми), кинематографични
произведения и новинарски предавания могат
да бъдат прекъсвани от реклама и/или пазар
по веднъж за всеки период с програмирана
продължителност от най-малко 30 минути.
(3) Детски предавания могат да бъдат прекъсвани от спот за реклама и/или телевизионен
пазар по веднъж за всеки период с програмирана
продължителност от най-малко 30 минути, при
условие че определената продължителност на
предаването е по-голяма от 30 минути.
(4) Излъчването на реклама или телевизионен пазар не се допуска по време на национални
чествания и религиозни служби.
(5) Не се допускат платени репортажи в
новини.“
§ 58. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. Забранява се телевизионният пазар
на лекарствени продукти, за които се изисква
разрешение за употреба съгласно Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, както и телевизионният пазар на лечебна
дейност.“
§ 59. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. Рекламата и телевизионният пазар
за алкохолни напитки не трябва да:
1. бъдат насочени конкретно към деца или,
в частност, да представят деца, употребяващи
тези напитки;
2. правят връзка между употребата на алкохол и по-високи постижения или управлението
на моторни превозни средства;
3. създават впечатлението, че употребата на
алкохол допринася за социален или сексуален
успех;
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4. съдържат твърдения, че алкохолът има
терапевтични качества или че има стимулиращ
или успокояващ ефект, или че може да решава
лични конфликти;
5. насърчават прекалената употреба на алкохолни напитки или да представят въздържанието
или умереността в отрицателна светлина;
6. подчертават, че високото алкохолно съдържание е положително качество на напитките.“
§ 60. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Делът на рекламните спотове и
спотовете за телевизионен пазар в даден едночасов период не може да надхвърля 12 минути.
(2) Алинея 1 не се прилага за съобщения,
направени от оператора във връзка с неговите
собствени програми, предавания и допълнителни продукти, свързани с тези предавания,
промоция на европейски филми, както и за
призиви за благотворителност и общественополезни каузи.“
§ 61. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) Общото времетраене на рекламата за всяка отделна програма не може да
надвишава:
1. за БНТ – 15 минути на денонощие и 4
минути на час;
2. за БНР – 6 минути на час.
(2) Българската национална телевизия има
право да използва до една трета от общия
обем на рекламното време за денонощието в
часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч.
(3) В програмите на извънстоличните центрове на БНР и БНТ, предназначени за регионално разпространение, общото времетраене
на рекламата не може да надхвърля 6 минути
на час.
(4) Ограниченията по ал. 1, т. 1 и 2 не се
прилагат за рекламата, включена в предавания
по време на отразяване на прояви на изкуството, културата и спорта с общонационално
и международно значение. В този случай за
времетраенето на рекламата се прилагат общите разпоредби.“
§ 62. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Прозорците за телевизионен пазар
трябва да са ясно разпознаваеми като такива
чрез визуални и звукови средства и да са с
минимална непрекъсваема продължителност
15 минути.“
§ 63. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) Разпоредбите на раздели I, II
и III се прилагат съответно за телевизионни
програми, посветени изключително на реклама
и телевизионен пазар, както и за телевизионни програми, посветени изключително на
самопромоция, като разпоредбите се тълкуват
и прилагат съобразно естеството и характера
на тези програми.
(2) Разпоредбите на чл. 86, ал. 1 относно
спазването на авторските и сродните им права,
на ал. 4 и 5, чл. 87 и 88 се прилагат съответно
и за рекламата в радио и за радиопазара.“
§ 64. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Управителният съвет задължително
включва по един представител на Министерството на финансите, на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на обществените радио- и телевизионни доставчици на медийни услуги и на
търговските радио- и телевизионни доставчици
на медийни услуги.“
§ 65. В чл. 102 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 7:
„7. такса за издаване на удостоверение за
вписване в регистъра по чл. 125к.“
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Размерът на първоначалната лицензионна, съответно регистрационна такса се
определя съобразно необходимите административни разходи по подготовката и издаването на
лицензията, съответно регистрацията.
(5) Размерът на годишната такса се определя съобразно необходимите административни
разходи на Съвета за електронни медии за
надзора по спазването на условията за предоставянето на услугите по този закон въз основа
на следните критерии:
1. брой на регистрираните жители, които
могат да бъдат обслужени от лицензираната,
регистрираната услуга или услугата по чл. 125ж;
2. териториален обхват на услугата;
3. вид на услугата.“
§ 66. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 7 се отменя.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 67. В чл. 110 ал. 2 се изменя така:
„(2) В лицензията се включват задължения
за спазване изискванията на чл. 6, ал. 2 и 3
и принципите за осъществяване на радио- и
телевизионна дейност по чл. 9, ал. 1 и чл. 10,
включително период и график за постигане на
предвидените в чл. 19а, ал. 1 и 2 съотношения.“
§ 68. В чл. 116 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в съответствие със стратегията по чл. 8, ал. 3“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „в съответствие със стратегията по чл. 8, ал. 3“ се заличават.
§ 69. В чл. 116а, ал. 1 думите „и в съответствие със стратегията по чл. 8, ал. 3“ се
заличават.
§ 70. В чл. 116д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „електронна съобщителна
мрежа“ се заменят с „електронни съобщителни
мрежи“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата
„лицензирани“ се добавя „радио- и/или“.
§ 71. В чл. 116е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „електронна съобщителна
мрежа“ се заменят с „електронни съобщителни
мрежи“.
2. В ал. 3 думите „чл. 125б“ се заменят с
„чл. 125к“.
§ 72. В чл. 116з се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „лицензираните“ се
добавя „радио- и/или“, а думите „електронната
съобщителна мрежа“ се заменят с „електронните
съобщителни мрежи“.
2. В ал. 3 след думата „лицензираните“ се
добавя „радио- и/или“.
3. В ал. 4 думата „мрежата“ се заменя с
„мрежите“.
§ 73. В чл. 122 т. 2 се изменя така:
„2. системни нарушения на разпоредбите по
чл. 6, ал. 2 и 3, чл. 9, ал. 1, чл. 10, чл. 19а,
ал. 1, 2 и 4 и чл. 19б;“.
§ 74. В чл. 125а, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. спазване принципите на чл. 10;“.
2. В т. 3 думата „външни“ се заменя с „независими“.
3. В т. 4 думите „малолетните и непълнолетните“ се заменят с „децата“.
§ 75. Член 125б се отменя.
§ 76. Член 125в се изменя така:
„Чл. 125в. Предприятие, което разпространява български и чуждестранни програми, се
задължава да предоставя на Съвета за електронни медии на всеки 6 месеца актуализиран
списък на разпространяваните програми и
документите, свързани със:
1. придобиване на правата за разпространение на програмите;
2. придобиване на правата за разпространение
на произведенията, звукозаписите и записите
на аудио-визуални произведения, включени в
разпространяваните програми.“
§ 77. Член 125г се отменя.
§ 78. В чл. 125д, ал. 2, т. 3 думите „чл. 125б,
ал. 3“ се заменят с „чл. 125к, ал. 2“.
§ 79. В глава шеста се създават раздели V
и VI с чл. 125ж – чл. 125л:
„Раздел V
Медийни услуги по заявка
Чл. 125ж. (1) Лицата, които имат намерение
да осъществяват медийни услуги по заявка,
уведомяват за това Съвета за електронни медии.
(2) Лицата по ал. 1 подават до Съвета за
електронни медии уведомление по образец,
което съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което
осъществява медийни услуги по заявка – наименование (фирма), седалище и адрес на
управление и съответния единен идентификационен код;
2. предоставяни медийни услуги по заявка;
3. кратко описание и основни параметри на
осъществяваните медийни услуги по заявка;
4. териториален обхват;
5. телефон, факс, електронен адрес, адрес за
кореспонденция и лице за контакти;
6. предполагаема дата за започване предоставянето на медийните услуги.
(3) Уведомлението по ал. 2 се подава на
български език.
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(4) В случай на непълнота на уведомлението
в 7-дневен срок от получаването му Съветът за
електронни медии писмено уведомява лицето
да отстрани непълнотите.
(5) Съветът за електронни медии вписва
лицето в регистъра по чл. 125к в 14-дневен срок
от датата на получаване на уведомлението или
от отстраняването на непълнотите.
Чл. 125з. При прекратяване осъществяването
на медийните услуги по заявка лицето уведомява Съвета за електронни медии.
Чл. 125и. (1) Лицето, осъществяващо медийни услуги по заявка, може да поиска писмено
от Съвета за електронни медии издаване на
удостоверение за вписване в регистъра, за което
заплаща еднократна административна такса.
(2) Съветът за електронни медии издава
удостоверението по ал. 1 в 7-дневен срок от
постъпване на искането.
Раздел VI
Регистър
Чл. 125к. (1) Съветът за електронни медии
поддържа публичен регистър.
(2) В регистъра по ал. 1 се обособяват 5
самостоятелни раздела:
1. първи раздел, който включва български
радио- и телевизионни програми, които могат
да бъдат разпространявани на територията на
Република България чрез кабел и сателит;
2. втори раздел, който включва чужде
странните програми, които могат да бъдат
разпространявани на територията на Република
България чрез кабел и сателит:
а) създадени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
б) създадени от чуждестранни лица, различни
от лицата по буква „а“;
3. трети раздел, който включва лицензирани
радио- и телевизионни програми, разпространявани чрез:
а) налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
б) електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;
4. четвърти раздел, който включва медийните
услуги по заявка;
5. пети раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и
чуждестранни програми.
(3) Програми, които не са предназначени
предимно или изключително за българска
аудитория, но се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, които са на територията на
Република България, подлежат на регистрация
и се включват в първи раздел на публичния
регистър по ал. 1, т. 1.
(4) В регистъра по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се
включват следните данни:
1. данните по чл. 125а, ал. 5;
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2. данни за юридическите и физическите
лица, упражняващи контрол върху управлението
на оператора;
3. данни за органите на управление, включително персонален състав, на доставчиците
на медийни услуги;
4. обстоятелства, свързани с търговски обезпечения, подлежащи на вписване.
(5) В регистъра по ал. 2, т. 4 се включват
следните данни:
1. идентификационни данни – наименование (фирма), седалище и адрес на управление на юридическото лице или на физическо
лице – едноличен търговец, което осъществява
медийни услуги по заявка след подаване на
уведомление;
2. предоставяните медийни услуги по заявка;
3. основни параметри на осъществяване на
медийните услуги по заявка;
4. териториален обхват, където това е приложимо;
5. телефон, факс, електронен адрес, адрес за
кореспонденция и лице за контакти;
6. дата на започване предоставянето на
медийни услуги.
(6) В регистъра по ал. 2, т. 5 се включват:
1. данни за юридическите и физическите
лица, упражняващи контрол върху управлението
на предприятието;
2. данни за органите на управление на предприятието, включително персонален състав;
3. телефон, адрес, електронен адрес, адрес
за кореспонденция и лице за контакти;
4. списък на разпространяваните програми,
съответно в цифров и аналогов пакет, ако
предприятието поддържа два отделни пакета;
5. срокът, до който предприятието има
отстъпени права за разпространение на съответната програма;
6. териториален обхват, за който предприятието има отстъпени права за разпространение
на съответната програма.
Чл. 125л. (1) Регистърът по чл. 125к е публичен и се публикува на интернет страницата
на Съвета за електронни медии.
(2) При промяна на вписаните в регистъра
обстоятелства по ал. 1 регистрираният оператор е длъжен да заяви промяната в Съвета
за електронни медии в 30-дневен срок от настъпването є.
(3) Лице, осъществяващо медийни услуги по
заявка, уведомява Съвета за електронни медии
за всяка промяна на данните от уведомлението
по чл. 125ж, ал. 2 в 14-дневен срок от настъпването на промяната.
(4) Данните по чл. 125к, ал. 6, т. 1 и 2 се
събират служебно от Съвета за електронни
медии въз основа на наличната информация
в търговския регистър и публичните регистри,
водени от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.
Данните по чл. 125к, ал. 6, т. 3, 4, 5 и 6 се
предоставят от предприятията заедно с информацията по чл. 125в.
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(5) При промяна на предоставените по ал. 4
данни предприятията в 14-дневен срок от настъпване на промяната уведомяват Съвета за
електронни медии.“
§ 80. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. (1) За нарушение на разпоредбите на чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, 2
и 5, чл. 11 – 14, чл. 16 – 18, чл. 19, ал. 1,
чл. 19а, ал. 1 и 2, чл. 19в, ал. 4 и 7, чл. 75,
ал. 1 и ал. 3 – 9, чл. 77 – 79, чл. 80, ал. 1,
чл. 81, 82, чл. 83, ал. 1 и 2, чл. 84, ал. 2 и 3,
чл. 85, чл. 86 – 88, чл. 89, ал. 1, чл. 90 и 91
на доставчиците на медийни услуги се налага
имуществена санкция от 3000 до 20 000 лв.
(2) За нарушение на разпоредбата на чл. 9,
ал. 3 на доставчиците на медийни услуги се
налага имуществена санкция в размер от 3000
до 7000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 или
2 имуществената санкция е в двоен размер.“
§ 81. Член 126а се изменя така:
„Чл. 126а. (1) За нарушение на условията
на издадената лицензия, което не представлява
нарушение по чл. 126, се налага имуществена
санкция от 1000 до 7000 лв. При повторно
нарушение имуществената санкция е в двоен
размер.
(2) За нарушение на условията на регистрацията на регистрирания оператор се налага
имуществена санкция в размер от 4000 до
15 000 лв.
(3) За нарушение на изискванията на чл. 125а,
ал. 1, вследствие на което са възникнали обстоятелства по чл. 125а, ал. 4, т. 1 и/или 2, на
регистрирания оператор се налага имуществена
санкция в размер от 4000 до 15 000 лв.
(4) За нарушение на разпоредбите на чл. 125а,
ал. 6 или на чл. 125л, ал. 2 на регистрирания
оператор се налага имуществена санкция в
размер от 3000 до 7000 лв.
(5) За нарушение на разпоредбите на
чл. 125в се налагат имуществени санкции,
както следва:
1. за непредоставяне на информация в определения срок или при предоставяне на невярна
или непълна информация – от 3000 до 7000 лв.;
2. за разпространение на програми без над
лежно уредени авторски и сродни права – от
7000 до 30 000 лв.
(6) При повторно нарушение по ал. 5 имуществената санкция е в двоен размер.
(7) При системно нарушение на закона
от регистрирания оператор регистрацията се
заличава.
(8) При системно нарушение на закона
от доставчика на медийни услуги по заявка
вписването в публичния регистър по чл. 125к
се заличава.“
§ 82. Член 126б се изменя така:
„Чл. 126б. За неизпълнение на разпореждане
по чл. 117, ал. 2, т. 2 и ал. 3 се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв. При
повторно нарушение имуществената санкция
е в двоен размер.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

§ 83. Член 126в се изменя така:
„Чл. 126в. (1) На лице, което без лицензия
предоставя за разпространение радио- и телевизионни програми, които се разпространяват
само въз основа на лицензия, издадена по реда
на този закон, се налага имуществена санкция
в размер от 7000 до 30 000 лв.
(2) На лице, което без регистрация предоставя за разпространение радио- и телевизионни
програми, се налага имуществена санкция в
размер от 3000 до 15 000 лв.
(3) На лице, което без уведомление предоставя медийни услуги по заявка, се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
5000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.
(4) При нарушение на задълженията за предоставяне на информация по реда на чл. 125л,
ал. 2, 3, 4 и 5 се налага имуществена санкция
в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно
нарушение имуществената санкция е в двоен
размер.“
§ 84. Създава се чл. 126г:
„Чл. 126г. На доставчик на медийни услуги,
който не изпълни в срок решение на Етичната
комисия към Фондация „Национален съвет
за журналистическа етика“ и/или Сдружение
„Национален съвет за саморегулация“, се налага имуществена санкция в размер от 2000
до 5000 лв.“
§ 85. В чл. 127 ал. 4 се отменя.
§ 86. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) в т. 1 след думата „Разпространение“ се
добавя „на програми“;
б) в т. 2 думата „аудио-визуална“ се заличава;
в) точка 4 се отменя;
г) точка 7 се изменя така:
„7. „Европейски произведения“ са:
а) произведения с произход от държави – членки на Европейския съюз, създадени
главно от автори и работници, пребиваващи
в една или повече от тези държави, при условие че отговарят поне на едно от следните
три условия:
аа) създадени са от един или повече продуценти, установени в една или повече от тези
държави, или
бб) създаването на произведенията се наб
людава и фактически се контролира от един
или повече продуценти, установени в една или
повече от посочените държави;
вв) копродуцентите от тези държави имат
основен принос в поемането на разходите на
цялата съвместна продукция и тя не се контролира от един или повече продуценти, установени
извън тези държави;
б) произведения с произход от трети европейски държави, които са страни по Европейската
конвенция за трансгранична телевизия на Съвета на Европа, съставена в Страсбург на 5 май

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

1989 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 117
от 1997 г.) (ДВ, бр. 32 от 1999 г.), създадени
главно от автори и работници, пребиваващи в
една или повече от тези държави, при условие че
отговарят поне на едно от следните три условия:
аа) създадени са от един или повече продуценти, установени в една или повече от тези
държави;
бб) създаването на произведенията се наб
людава и фактически се контролира от един
или повече продуценти, установени в една или
повече от посочените държави;
вв) копродуцентите от тези държави имат основен принос в поемането на разходите на цялата
съвместна продукция и тя не се контролира от
един или повече продуценти, установени извън
тези държави, при условие че произведенията с
произход от държави – членки на Европейския
съюз, не са предмет на дискриминационни
мерки в съответните трети държави;
в) произведения, които са копродуцирани
в рамките на свързани с аудио-визуалния
сектор споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави и отговарящи
на условията, определени във всяко от тези
споразумения, при условие че произведенията
с произход от държави членки не са предмет
на дискриминационни мерки в тези държави.
Произведения, които не са европейски произведения по смисъла на букви „а“, „б“ или „в“,
но са произведени в рамките на двустранни
копродуцентски договори, сключени между
държави – членки на Европейския съюз, и
трети държави, се смятат за европейски произведения, при условие че копродуцентите от
Европейския съюз поемат преобладаващата
част от общите разходи на продукцията и че
продукцията не се контролира от един или повече продуценти, установени извън територията
на държавите – членки на Европейския съюз.“;
д) точки 12 и 13 се отменят;
е) точка 20 се отменя;
ж) в т. 22 изречение второ се заличава;
з) точка 23 се изменя така:
„23. „Доставчици на медийни услуги под
юрисдикцията на Република България“ са:
а) доставчици, установени в Република
България, когато:
аа) седалището на доставчика на медийни
услуги е в Република България и редакционните
решения за аудио-визуалните медийни услуги
се вземат в Република България;
бб) седалището на доставчика на медийни
услуги е в Република България, но редакционните решения за аудио-визуалните медийни
услуги се вземат в друга държава – членка
на Европейския съюз, когато значителна част
от работната сила, заета в извършването на
дейността по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги, оперира в Република
България;
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вв) значителна част от работната сила,
заета с извършването на дейността по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги, оперира в различни държави – членки
на Европейския съюз, но седалището му е в
Република България;
гг) значителна част от работната сила,
заета в извършването на дейността по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги,
оперира извън която и да е от държавите
членки, ако първоначално е започнал своята
дейност в съответствие с правото на Репуб
лика България, при условие че поддържа
стабилна и ефективна връзка с икономиката
на Република България;
дд) седалището на доставчика на медийни
услуги е в Република България, но решения
за аудио-визуалните медийни услуги се вземат
в трета държава, или обратно, той се смята
за установен в Република България, когато
значителна част от работната сила, заета в
извършването на дейността по предоставяне
на аудио-визуални медийни услуги, оперира в
Република България;
б) доставчици, за които разпоредбите на
буква „а“ не са приложими, когато:
аа) използват връзка към спътник (ъп линк)
от територията на Република България, или
бб) независимо че не използват връзка към
спътник от територията на Република България, използват спътникови възможности, които
принадлежат на Република България.
Ако въпросът коя държава – членка на Европейския съюз, има юрисдикция не може да
бъде решен в съответствие с букви „а“ и „б“,
компетентна държава е тази, в която доставчикът
на медийни услуги е установен по смисъла на
чл. 49 – 54 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.“;
и) в т. 24:
аа) в текста преди т. 1 думата „Външен“ се
заменя с „Независим“;
бб) точка 3 се отменя;
к) в т. 25 думата „операторът“ се заменя с
„доставчикът на медийни услуги“;
л) точка 27 се отменя;
м) точка 32 се изменя така:
„32. „Дете“ е лице по смисъла на чл. 2 от
Закона за закрила на детето.“;
н) точка 35 се изменя така:
„35. „Контрол върху управлението на доставчика на медийни услуги“ е налице, когато
едно лице:
а) притежава, включително чрез свързано
лице, повече от половината плюс един от броя
на гласовете в общото събрание, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
орган на доставчика на медийни услуги, или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с предоставяне на медийни услуги.“
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3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива 89/552/ЕИО на Съвета от
3 октомври 1989 г. относно координирането
на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни
актове на държавите членки, отнасящи се до
упражняване на телевизионна дейност;
2. Директива 97/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 30 юни 1997 г. за
изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета
относно координирането на някои разпоредби от
законовите, подзаконовите и административните
актове на държавите членки, отнасящи се до
упражняването на дейности по телевизионно
разпространение;
3. Директива 2007/65/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г.
за изменение на Директива 89/552/ЕИО на
Съвета относно координирането на някои
разпоредби, формулирани в действащи закони,
подзаконови и административни актове на
държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ, L 332/27
от 18 декември 2007 г.).“
§ 87. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ,
бр. 14 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 35:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Програмите на БНР и БНТ като обществени радио- и телевизионни оператори се
разпространяват чрез електронни съобщителни
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
За БНТ тези мрежи са с национален и регионален обхват, а за БНР те са с национален и
регионален обхват, както и такива, предназначени за предавания в чужбина.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Програмите на БНТ и БНР се разпространяват чрез обществена електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален
обхват, изградена съгласно Първия етап от
прехода, определен в Плана за въвеждане на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет
от Министерския съвет.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „мрежата“ се заменя с „мрежите“;
г) създават се ал. 4 – 6:
„(4) Предприятие, получило разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване, се задължава да
разпространява:
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1. в електронната съобщителна мрежа по
ал. 2 – до 4 телевизионни програми на БНТ
и до 4 радиопрограми на БНР;
2. в електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово разпространение на радиопрограми с национален обхват, определен от
Комисията за регулиране на съобщенията – до
4 радиопрограми на БНР;
3. в една от електронните съобщителни
мрежи за наземно цифрово разпространение
на телевизионни програми с регионален обхват – една регионална програма на БНТ,
изготвена за съответния регион;
4. в електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово разпространение на радиопрограми с регионален обхват, определена от
Комисията за регулиране на съобщенията –
една регионална програма на БНР, изготвена
за съответния регион;
5. в електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово разпространение на радиопрограми за чужбина, определена от Комисията
за регулиране на съобщенията – до 4 радиопрограми на БНР.
(5) Програмите по ал. 4 трябва да са с вид
и профил, съгласуван със Съвета за електронни
медии по реда на чл. 116з.
(6) Програмите по ал. 4 задължително се
разпространяват в некодиран вид.“
2. В § 36, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„разпространение на“ се добавя „радио- и/или“.
3. В § 37:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „програмите
на лицензираните телевизионни оператори“
се заменят с „програмите на лицензираните
радио- и/или телевизионни оператори“;
бб) в т. 1 думите „радио- и телевизионна
дейност“ се заменят с „радио- и/или телевизионна дейност“;
б) в ал. 4 думите „телевизионните оператори“ се заменят с „радио- и/или телевизионните
оператори“.
4. В § 37а, ал. 1:
а) думите „разпространяват програмите си
чрез“ се заменят с „разпространяват радиои/или телевизионните си програми чрез“;
б) думите „достъп до програмата на“ се
заменят с „достъп до програмите на“.
5. В § 38, ал. 6 думите „електронната съобщителна мрежа“ се заменят с „електронните
съобщителни мрежи“.
6. В § 39 ал. 3 се отменя.
7. В § 40, ал. 1 думите „31 декември 2009 г.“
се заменят с „1 юни 2010 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 88. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37, 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституци-
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онния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм.,
бр. 82, 89 и 93 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Член 48а се отменя.
2. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Българската телекомуникационна компания се задължава да осигурява наземно
аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българската национална телевизия
и Българското национално радио качествено
въз основа на договор при цени, покриващи
необходимите разходи за тази дейност, при
печалба, която би получило несвързано лице
при упражняване на същата дейност.“;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Предприятия, получили разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни
съобщителни мрежи за наземно цифрово радио
разпръскване, разпространяващи програмите
на Българското национално радио и Българската национална телевизия, се задължават да
осигурят разпространението на тези програми
въз основа на договори при цени, покриващи
необходимите разходи за тази дейност, при
печалба, която би получило несвързано лице
при упражняване на същата дейност.
(5) При непостигане на съгласие за цените по
ал. 3 и 4 между предприятието и Българското
национално радио и Българската национална
телевизия цените се определят от Комисията
за регулиране на съобщенията.“
§ 89. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон Комисията за регулиране
на съобщенията при спазване на процедурата, предвидена в глава пета от Закона за
електронните съобщения, открива процедура
по чл. 48, ал. 1 от същия закон за избор на
предприятие, на което да издаде разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване,
предназначена за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно
предвидените етапи и срокове в Плана за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в Република
България, приет от Министерския съвет.
§ 90. Законът за публичното радиоразпръскване (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) се отменя.
§ 91. Разпоредбите на § 53, относно чл. 83,
ал. 1 – 3, и § 54, относно чл. 84, се прилагат
само за предавания, създадени след 19 декември 2009 г.
§ 92. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон Съветът за електронни
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медии привежда водения по досегашния ред
регистър в съответствие с изискванията на
чл. 125к, ал. 2.
(2) В срока по ал. 1 доставчиците на медийни
услуги по заявка, осъществяващи дейност към
влизането в сила на този закон, са длъжни да
представят данните съгласно чл. 125ж, ал. 2.
(3) В срока по ал. 1 предприятията, които
разпространяват български и чуждестранни
програми, са длъжни да представят данните
по чл. 125к, ал. 6, т. 3 – 6.
§ 93. Съветът за електронни медии служебно
привежда в съответствие с този закон издадените лицензии и извършените регистрации в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 94. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон Съветът за електронни
медии публикува на страницата си в интернет
пълните протоколи от заседанията на съвета,
проведени до влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 18
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република
Турция относно проекта „Набуко“, приет от
ХLI Народно събрание на 3 февруари 2010 г.
Издаден в София на 8 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Република Австрия, Република България,
Република Унгария, Румъния и Република
Турция относно проекта „Набуко“
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република Австрия, Република
България, Република Унгария, Румъния и
Република Турция относно проекта „Набуко“,
подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара, Репуб
лика Турция.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 3 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
970
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РЕШЕНИЕ

за спиране промяната на предназначението
на земеделски земи, придобити чрез замяна
от Държавния поземлен фонд, находящи се
в охранителните зони „А“ и „Б“ съгласно
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие – собственост на физически или
юридически лица, с изключение на общините
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Спира промяната на предназначението
на земеделски земи, придобити чрез замяна от Държавния поземлен фонд, находящи
се в охранителните зони „А“ и „Б“ съгласно
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие – собственост на физически или
юридически лица, с изключение на общините.
2. Спирането се налага до приемане на съответни законодателни промени не по-късно
от 1 юли 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 4 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1044

РЕШЕНИЕ

за избиране на директор на Националната
здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и във връзка с чл. 19, ал. 1, 2 и 3,
чл. 21 от Закона за здравното осигуряване и § 65
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (ДВ, бр. 101 от 2009 г.)
РЕШИ:
Избира Жени Николаева Бумбарова-Начева
за директор на Националната здравноосигурителна каса с мандат 5 години, считано от деня
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1163

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на образованието, младежта
и науката и определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на образованието,
младежта и науката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на образованието, младежта
и науката.
Чл. 2. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието,
младежта и науката са:
1. председателят на Българската академия
на науките;
2. ректорите на висшите училища, посочени
в приложение № 1;
3. председателят на Националната агенция
за оценяване и акредитация;
4. председателят на Националната агенция
за професионално образование и обучение;
5. председателят на Висшата атестационна
комисия;
6. изпълнителният директор на Националния
център за информация и документация;
7. изпълнителният директор на Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи“;
8. изпълнителният директор на Института
по публична администрация;
9. директорът на Центъра за образователна
интеграция на децата и учениците от етничес
ките малцинства;
10. директорът на Националната банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни
култури;
11. директорът на Националния студентски
дом;
12. управителят на Фонд „Научни изследвания“;
13. началниците на регионалните инспекторати по образованието по чл. 35, ал. 2 от
Закона за народната просвета;
14. директорите на държавните обслужващи
звена по чл. 10, ал. 2 от Закона за народната
просвета;
15. директорите на държавните училища по
чл. 10, ал. 2 от Закона за народната просвета.
(3) Общата численост на персонала в
разпоредителите по ал. 2, т. 3 – 13 и в държавните обслужващи звена по ал. 2, т. 14, за
които средствата от държавния бюджет не се
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определят на базата на единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, е посочена
в приложение № 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 1 от Закона за нормативните
актове и чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на образованието, младеж
та и науката, приет с Постановление № 148
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 52 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 32 и 61 от 2008 г.; попр., бр. 65 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 2008 г., бр. 10, 36, 64 и
79 от 2009 г.).
§ 3. Отменя се Постановление № 27 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на образованието, младежта и науката (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 61
от 2008 г. и бр. 36 и 64 от 2009 г.).
§ 4. В Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация,
приет с Постановление № 25 на Министерския
съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.;
изм., бр. 83 и 96 от 2005 г. и бр. 61 от 2008 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 числото „40“ се заменя с „30“.
2. Навсякъде в правилника думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят
съответно с „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
3. Приложението към чл. 3, ал. 1 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 3, ал. 1
Численост на персонала на Националната агенция
за оценяване и акредитация – 30 щатни бройки
Председател и акредитационен съвет
11
Председатели на постоянни комисии по
области на висшето образование
8
Главен секретар
1
Обща администрация
4
в т.ч.:
дирекция „Административно, финансово,
правно-нормативно и информационно
обслужване“
4
Специализирана администрация
5
в т.ч.:
дирекция „Оценяване, акредитация и
следакредитационно наблюдение и
контрол“
5
Председател на Постоянната комисия за
следакредитационно наблюдение и контрол
1“

§ 5. В Постановление № 65 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на Национален студентски дом към Министерството
на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 34
от 1999 г.; изм., бр. 61 от 2008 г.) се правят
следните изменения:
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1. В чл. 3 цифрата „5“ се заменя с „4“.
2. В наименованието и навсякъде в текста
думите „Министерството на образованието
и науката“, „министърът на образованието и
науката“ и „министъра на образованието и
науката“ се заменят съответно с „Министерството на образованието, младежта и науката“, „министърът на образованието, младежта
и науката“ и „министъра на образованието,
младежта и науката“.
§ 6. В чл. 3 от Постановление № 113 на
Министерския съвет от 2004 г. за преобразуване на Националния център за информация и
документация от юридическо лице по чл. 60 от
Закона за администрацията към министъра на
икономиката в юридическо лице по чл. 60 от
Закона за администрацията към министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 49 от 2004 г.)
числото „50“ се заменя с „45“.
§ 7. В Устройствения правилник на Института
по публична администрация към министъра на
образованието, младежта и науката, приет с
Постановление № 82 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г.,
бр. 78 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г. и бр. 79 от
2009 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „28“ се заменя
с „25“.
2. Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 2
Численост на персонала на Института по публична администрация – 25 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
5
в т. ч.:
дирекция „Административно-правно и
финансово-стопанско осигуряване“
5
Специализирана администрация
18
в т. ч.:
дирекция „Обучение, международна
дейност и проекти“
18“

§ 8. В Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък
на средищните училища в Република България,
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на
финансови правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване
обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и бр. 3
от 2010 г.) в допълнителните разпоредби се
създава нов § 1:
„§ 1. Право на безплатен транспорт имат
и пътуващите ученици до 16-годишна възраст,
живеещи в населени места, в които няма съответно училище по чл. 26, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8
от Закона за народната просвета, до училище
в най-близкото населено място на територията
на общината или на съседна община.“
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§ 9. Постановлението влиза в сила един
месец след обнародването му в „Държавен
вестник“ с изключение на § 8, който влиза в
сила от деня на обнародването.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2, т. 2
1. Технически университет – София.
2. Технически университет – Габрово.
3. Русенски университет „Ангел Кънчев“.
4. Университет по хранителни техноло гии – Пловдив.
5. Химико-технологичен и металургичен университет – София.
6. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
7. Лесотехнически университет – София.
8. Университет по архитектура, строителство
и геодезия – София.
9. Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“ – София.
10. Университет за национално и световно
стопанство – София.
11. Икономически университет – Варна.
12. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
13. Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
14. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
15. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
16. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.
17. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
18. Национална спортна академия – София.
19. Тракийски университет – Стара Загора.
20. Аграрен университет – Пловдив.
21. Медицински университет – София.
22. Медицински университет – Пловдив.
23. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
24. Медицински университет – Плевен.
25. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.
26. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.
27. Национална музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров“ – София.
28. Технически университет – Варна.
29. Национална художествена академия – София.
30. Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София.
31. Колеж по телекомуникации и пощи – София.
32. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София.
33. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София.
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Приложение № 2
към чл. 2, ал. 3
Обща численост на персонала във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра
на образованието, младежта и науката
1. Национална агенция за оценяване и
акредитация
30
2. Национална агенция за професионално
образование и обучение
21
3. Висша атестационна комисия
10
4. Национален център за информация и
документация
45
5. Национален център „Европейски
младежки програми и инициативи“
31
6. Институт по публична администрация
25
7. Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства
6
8. Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури
24
9. Национален студентски дом
4
10. Фонд „Научни изследвания“
12
11. Регионални инспекторати по
образованието
613
12. Държавни обслужващи звена
309

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на образованието, мла
дежта и науката
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите,
структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Министерството на
образованието, младежта и науката, наричано
по-нататък „министерството“, и на неговите организационни структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на образованието, младежта и науката е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София, бул.
Дондуков 2а.
(2) Министерството на образованието, младежта и науката е администрация, която подпомага министъра на образованието, младежта и
науката при осъществяване на правомощията му,
осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване на
гражданите и юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на образованието, младежта и науката, наричан по-нататък
„министъра“, е централен едноличен орган на
изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на образованието,
младежта и науката.
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(2) Министърът ръководи и представлява
министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политичес
ката програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при
изпълнението на правомощията си министърът
се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед за
всеки конкретен случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. Министърът упражнява правомощията
си в съответствие с Конституцията и законите
на страната, като:
1. провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието
и науката;
2. провежда държавната политика за младежта и разработва и предлага за приемане
от Министерския съвет годишна програма за
младежки дейности;
3. провежда държавната политика в област
та на образованието, младежта и науката в
съответствие с общоевропейската политика;
4. провежда държавната инвестиционна политика в областта на образованието и науката
и за младежки дейности;
5. подготвя проекти на международни договори и спогодби и осигурява изпълнението на
международните договорености в областта на
образованието, младежта и науката, по които
Република България е страна;
6. представлява Република България в
международните организации за образование
и наука и за младежки дейности;
7. разпределя и контролира разходването
на предоставените от държавния бюджет финансови средства за образование, наука и за
младежки дейности;
8. ръководи и координира разработването
на модели за управление, структура, контрол
и ресурсно осигуряване в областта на образованието, младежта и науката;
9. организира разработването и изпълнението на националните програми за развитие на
средното и висшето образование, програми за
квалификация и преквалификация и за младежки дейности;
10. координира изпълнението на националните програми и проекти за научни изследвания
и развитие на научния потенциал съобразно
тенденциите в развитието на науката в страната
и в чужбина;
11. ръководи, организира и координира
програми и проекти в областта на образованието, младежта и науката, финансирани от
международни и чуждестранни организации и
финансови институции;
12. ръководи и координира управлението
на държавната собственост и развитието на
материално-техническата база за системите на
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образованието и науката, както и за младежки
дейности;
13. координира изпълнението на социалната
политика по въпросите на трудовата заетост,
равнището на доходите в областта на образованието, младежта и науката;
14. ръководи, организира и контролира
кадровото и административното осигуряване
на системите на образованието и науката и за
младежки дейности;
15. ръководи, организира и координира въвеждането и функционирането на информационните технологии в образованието и науката,
както и за младежки дейности;
16. контролира дейността на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
17. организира взаимодействието и подпомага младежките организации и юридическите
лица с нестопанска цел при провеждането на
държавната политика за младежта, както и
координира дейността им с държавните и общинските органи;
18. представлява Република България при
сключването на международни договори за
сътрудничество в областта на образованието,
младежта и науката и координира действията
по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност;
19. финансира одобрените от него програми и проекти на младежките организации и
осъществява контрол за целевото разходване
на тези средства;
20. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 6. Министърът утвърждава:
1. длъжностното разписание на министерството;
2. бюджета на министерството, разпределен по организационни и административни
структури.
Чл. 7. Министърът контролира и организира
дейността по прилагането на Закона за защита
на класифицираната информация в рамките на
министерството.
Чл. 8. Министърът ръководи, координира
и контролира политиката в областта на образованието, младежта и науката, свързана с
разработване и участие в програми и проекти,
финансирани със средства на Европейския
съюз, и ръководи дейността за провеждане
на сътрудничество със страните – членки на
Европейския съюз.
Чл. 9. Министърът упражнява правата на
държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала съобразно отрасловата му
компетентност.
Чл. 10. Министърът е възложител на обществени поръчки в рамките на своята компетентност.
Чл. 11. Министърът ръководи дейностите по
защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плана за
защита при бедствия и на плана за провеждане
на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
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Чл. 12. В изпълнение на своите правомощия министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 13. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет.
(2) Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при
формулирането и разработването на конкретни
решения за провеждането на правителствената
политика в сферата на неговите правомощия,
както и при представянето на тази политика
пред обществото.
(3) За изпълнението на програмата на
Министерския съвет политическият кабинет
предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата
компетентност.
Чл. 14. Политическият кабинет включва
заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
Чл. 15. (1) Политическият кабинет има
съвещателни, контролни и информационноаналитични функции, в изпълнение на които:
1. периодично събира, обобщава и анализира
информация, необходима за разработването на
решения;
2. разработва прогнози и предлага програми
за постигане целите на политиката за образованието, младежта и науката;
3. осъществява връзките на министъра с
обществеността.
(2) Политическият кабинет осъществява
функциите си чрез провеждане на заседания
под ръководството на министъра.
(3) На заседанията на политическия кабинет
могат да присъстват и експерти, включени в
състава му, както и специално поканени държавни служители.
Чл. 16. Заместник-министрите подпомагат
министъра при изпълнението на правомощията му в осъществяването на политическата
програма на правителството и осигуряват изпълнението на конкретните задачи в рамките
на своята компетентност.
Чл. 17. Началникът на кабинета и парламентарният секретар се назначават по трудово
правоотношение от министъра и са на негово
пряко подчинение.
Чл. 18. (1) Началникът на кабинета организира работата на политическия кабинет на
министъра.
(2) Началникът на кабинета участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета
на министър-председателя.
(3) Началникът на кабинета координира
подготовката и отговаря за работната програма
на министъра.
(4) Началникът на кабинета организира
връзките на министъра с другите членове на
Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление,
с политически и обществени организации и с
граждани.
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(5) Началникът на кабинета организира и
контролира работата на съветниците и експертите към политическия кабинет.
Чл. 19. (1) Парламентарният секретар организира връзките на министъра с Народното
събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното
събрание и с политическите партии.
(2) Парламентарният секретар изпълнява
основните си функции, като:
1. осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
2. дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите
на Народното събрание;
3. предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
4. проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите;
5. отговаря за подготовката на отговорите на
министъра, свързани с парламентарния контрол;
6. осъществява размяна на информация
между народните представители и министъра.
(3) Парламентарният секретар координира
своята работа с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Чл. 20. (1) Представянето на политиката и
дейността на министъра пред обществеността
се изпълнява от директора на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“, който:
1. планира и осъществява връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;
2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;
3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на
министъра;
4. организира пресконференции във връзка
с дейността на министъра;
5. подготвя информация относно дейността
на министъра и предоставянето є на средствата
за масово осведомяване по негово решение;
6. възлага социологически проучвания и
анализи.
(2) Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“ е и говорител на
министерството. Той работи под непосредственото ръководство на министъра и се отчита за
своята работа пред него.
Чл. 21. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение съветници и експерти.
(2) Експертните сътрудници подпомагат
политическия кабинет чрез анализиране на
информация и подготовката на материали за
осъществяване на функциите му.
Раздел ІV
Отношения на министъра с други органи и
организации и със средствата за масово ос
ведомяване
Чл. 22. За провеждане на единна държавна
политика министърът осъществява своите правомощия във взаимодействие с Министерския
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съвет, с неговите членове и с другите органи
на изпълнителната власт.
Чл. 23. (1) Министърът сам или съвместно
с други министри разработва и внася за приемане от Министерския съвет:
1. концепции и стратегии за развитието на
образованието, младежта и науката;
2. проекти на постановления, на решения и
на разпореждания;
3. международни договори, спогодби и др.;
4. инвестиционни програми;
5. годишна програма за младежки дейности;
6. други предложения, за които е необходимо
становището на правителството.
(2) Министърът изразява становища по
представените за разглеждане в Министерския
съвет проекти на актове.
(3) Министърът координира своята дейност
с министър-председателя, със заместник министър-председателите и с министрите.
Чл. 24. Министърът присъства и се изказва
на заседанията на Народното събрание и на
парламентарните комисии или отговаря на питания или въпроси на народни представители по
реда, определен в Конституцията на Република
България и в Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание.
Чл. 25. (1) В рамките на своята компетентност министърът осигурява упражняването на
правомощията на омбудсмана и контролира
оказването на съдействие и съобразяването с
неговите становища, препоръки и предложения
съгласно Закона за омбудсмана.
(2) Министърът утвърждава вътрешноадминистративни правила за оказване на съдействие
и съобразяване с отправените препоръки и
предложения на омбудсмана при упражняването
на неговите правомощия.
Чл. 26. (1) Министърът работи в условията
на публичност при вземането и изпълнението
на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната
тайна налагат ограничаване на този принцип.
(2) Министърът провежда информационна
политика, която гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него
администрация.
(3) Министърът предоставя редовна и изчерпателна информация на средствата за масово
осведомяване и звеното за връзки с обществеността на Министерския съвет за работата
на министерството, за което се подпомага от
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 27. (1) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 17 дирекции,
инспекторат, финансови контрольори, звено
за вътрешен одит и служител по сигурността
на информацията.
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(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 427 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в
министерството е посочена в приложението.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 28. (1) Главният секретар ръководи,
координира и контролира функционирането
на администрацията.
(2) Главният секретар организира дейността
на администрацията за точното спазване на
нормативните актове.
Чл. 29. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство в изпълнение
на нормативните актове и разпорежданията на
министъра, като:
1. организира разпределението на задачите
за изпълнение между административните звена
в министерството;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
3. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
4. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на министерството;
5. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и разходването на средствата на министерството;
6. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
7. утвърждава поименното разписание на
длъжностите в министерството и длъжностните
характеристики на служителите;
8. изпълнява и други задачи, определени с
нормативен акт или възложени му от министъра със заповед.
(2) Главният секретар координира и контролира функционирането на организационните структури и административните звена в
министерството.
(3) Главният секретар осъществява общия
контрол за изпълнението на задачите в министерството, контролира и отговаря за работата
с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна.
(4) Главният секретар координира оперативното взаимодействие с администрацията
на Министерския съвет, с другите органи на
изпълнителната власт и с неправителствени
организации.
(5) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се
изпълняват от определен от министъра директор
на дирекция в министерството.
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Раздел III
Инспекторат

(3) Финансовите контрольори са пряко
подчинени на министъра.

Чл. 30. (1) Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на министъра при осъществяването на дейността на
министерството, неговите териториални звена
и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и е на пряко подчинение на министъра.
(2) Инспекторатът:
1. анализира ефективността на дейността на
администрацията;
2. проверява спазването на вътрешните
правила за организацията на работа в администрацията;
3. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
4. извършва проверка на сигналите, молбите
и жалбите срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията;
5. осъществява дейности по превенция и
борба с корупцията и избягване конфликт на
интереси;
6. проверява спазването на трудовото и уреждащото държавната служба законодателство;
7. контролира спазването на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси и извършва проверки за установяване
на конфликт на интереси;
8. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи от
нормативни актове или възложени от органа
на изпълнителната власт.
(3) Инспекторатът извършва проверка въз
основа на заповед на министъра. За резултатите от проверката се изготвя доклад, който
се представя на министъра.
(4) Инспекторатът в министерството осъществява административен контрол и върху
дейността на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити, и върху териториалните
звена на министерството.
(5) Инспекторатът ежегодно представя отчет
за дейността си пред министъра.

Раздел V
Звено за вътрешен одит

Раздел ІV
Финансови контрольори
Чл. 31. (1) Финансовите контрольори
осъществяват предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за
финансово управление и контрол в публичния
сектор.
(2) Финансовите контрольори осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
на всички документи и действия, свързани с
финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване
на разход.

Чл. 32. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешния одит по Закона за вътрешния одит
в публичния сектор (ЗВОПС).
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството,
включително на разпоредителите със средства
на Европейския съюз и на разпоредителите
с бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на
министъра.
(4) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори,
статута на вътрешния одит и утвърдената от
министъра на финансите методика за вътрешен
одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход и
техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна
оценка за състоянието на одитираните системи
за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешни
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети и изразява мнения и становища
с цел подобряване процесите на управление на
риска и контрола;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и кон-
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трол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя проекти на вътрешни правила
за финансово управление и контрол;
11. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит;
12. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел VІ
Служител по сигурността на информацията
Чл. 33. В изпълнение на възложените му
със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността
на информацията:
1. отговаря за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация и други нормативни актове, рег
ламентиращи защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически
средства и отговаря за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация,
и води на отчет случаите на нерегламентиран
достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното
проучване по чл. 47 от Закона за защита на
класифицираната информация и води регистър
на проучените лица;
6. отговаря за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
8. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи от
нормативни актове, регламентиращи защитата
на класифицираната информация;
10. отговаря и осъществява контрол при охраната и сигурността на сградите, помещенията
и съоръженията на министерството и съвместно
с дирекция „Стопански и счетоводни дейности“
отговоря за пропускателния режим в сградата
на министерството;
11. води регистратури за класифицирана
информация;
12. координира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка и по защита
при бедствия;

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

13. съдейства за внедряването на системи,
свързани с електронното правителство, и въвеждането на правила за информационна сигурност и оперативна съвместимост на данните,
обменяни между администрациите.
Раздел VІI
Обща администрация
Чл. 34. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра като ръководител на администрацията,
създава условия за осъществяване дейността на
специализираната администрация и извършва
техническите дейности по административното
обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в 4 дирекции:
1. дирекция „Канцелария и административно
обслужване“;
2. дирекция „Човешки ресурси“;
3. дирекция „Стопански и счетоводни дейности“;
4. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 35. Дирекция „Канцелария и админис
тративно обслужване“:
1. организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за
архивиране и съхраняване на кореспонденцията
и документацията на министерството;
2. приема, завежда, проучва и насочва по
компетентност входящата кореспонденция
(жалби, молби, писма, призовки и друга документация);
3. приема, завежда, проучва и насочва по
компетентност становищата, предложенията
и препоръките на омбудсмана при упражняване на правомощията му съгласно Закона за
омбудсмана;
4. извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция и извършва външна
и вътрешна куриерска дейност;
5. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния
архив, организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
6. следи за изпълнението на резолюциите
на политическия кабинет и на главния сек
ретар и изготвя справки за неизпълнените в
срок задачи;
7. организира съгласуването и внасянето за
заседание на Министерския съвет на проекти
на актове на Министерския съвет;
8. координира с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министерството
техническата дейност, свързана с подготовката
на материали за заседанията на Министерския
съвет;
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9. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар, свързана със заседанията на
Министерския съвет;
10. поддържа архив на внесените, разгледаните и приетите от Министерския съвет
проекти на актове;
11. обобщава и оформя предложенията на
министерството за включване в законодателната
и оперативната работна програма на Министерския съвет, изготвя периодични отчети за
изпълнението им;
12. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет,
отнасящи се до дейността на министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министерството;
13. изготвя анализи, справки и отчети за
дейността на министерството, свързана с административното обслужване на физическите
и юридическите лица;
14. отговаря за изпращането на актовете
на министъра за обнародване в „Държавен
вестник“;
15. извършва вписванията в публичния регистър на административните структури и на
актовете на органите на изпълнителната власт;
16. отговаря за срочното и законосъобразното изпълнение на задълженията, свързани с
предложения и сигнали на физически и юридически лица по Административнопроцесуалния
кодекс и на задълженията по Закона за достъп
до обществена информация;
17. организира приемна на министерството
по постъпили искания (заявления), жалби и
протести, сигнали и предложения на граждани
и поддържа регистър за тях;
18. организира предоставянето на навременна, точна и пълна информация и оказването
на съдействие на омбудсмана при изпълнение
на неговите правомощия;
19. осигурява дейности по административно
обслужване на физическите и юридическите
лица на „едно гише“;
20. извършва и/или координира дейностите
по заверка на документи за образование, издадени от легитимни български средни и висши
училища, предназначени за чужбина;
21. поддържа регистър на заверени образователни документи и регистър на постъпили
невалидни документи за образование;
22. обработва документи и издава удостоверения и уверения за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на чужди
държави;
23. извършва проверка на автентичността
на образователни документи по постъпили
вербални ноти на чужди посолства;
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24. съдейства за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното
правителство, и въвеждането на правила
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на данните, обменяни между
администрациите.
Чл. 36. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. изготвя и съхранява длъжностното и поименното разписание на министерството и на
регионалните инспекторати по образованието;
2. координира и консултира дейностите
във връзка с изготвянето на длъжностните и
поименните разписания на звената и административните структури към министерството;
3. изготвя и актуализира работните заплати в
министерството и в регионалните инспекторати
по образованието;
4. организира и координира дейностите
по набиране и подбора на персонала, както
и по назначаването на служителите в министерството, в регионалните инспекторати по
образованието, на директорите на държавните
училища, на държавните обслужващи звена и на
ръководителите на административни структури
и звена към министерството;
5. организира дейностите, свързани с изготвянето на индивидуалните административни
актове и документи по възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
6. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите в министерството, на държавните служители в
регионалните инспекторати по образованието, на ръководителите на административните
структури и звената към министерството и на
служителите в училищата в чужбина; отговаря
за правилното отчитане на отпуските; издава
и заверява служебните и трудовите книжки;
издава служебни бележки и документи за пенсиониране; приема болничните листове, като
ги регистрира в дневник;
7. осигурява методическа, организационна и
техническа помощ по разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
на служителите от министерството, на директорите на държавните училища и на държавните обслужващи звена, на ръководителите на
административните структури и звената към
министерството и на служителите в училищата
в чужбина и ги съхранява;
8. организира и координира дейността по
атестирането на служителите в министерството и
в регионалните инспекторати по образованието;
9. анализира потребностите, планира и подпомага организацията по обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията
им и кариерното развитие;
10. оказва правна помощ при осъществяването на правомощията на министъра като
ръководител на администрацията и осигурява

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

навременна правна консултация във връзка с
постъпили жалби и сигнали, свързани с трудовите и служебните правоотношения;
11. организира дейностите по процедурите за
осъществяването на дисциплинарна отговорност
на служителите по трудови и служебни правоотношения в министерството, на служителите
по служебни правоотношения в регионалните
инспекторати по образованието и на ръководителите на звена към министерството;
12. осигурява процесуално представителство
по пълномощие на министъра в съдебните
производства, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения, по които министърът е орган по
назначаване, и на трудовите правоотношения,
по които министърът е работодател;
13. разработва и актуализира документи в
областта на човешките ресурси;
14. извършва вписванията в Регистъра на
административните структури и на актовете
на органите на изпълнителната власт, свързани с актуалното състояние на структурата на
министерството и с конкурсите за държавни
служители в министерството.
Чл. 37. Дирекция „Стопански и счетоводни
дейности“:
1. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството
с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи
и обзавеждане;
2. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и
опазване на движимите вещи, предоставени
на министерството;
3. осигурява поддръжката на сградния фонд,
ведомствения жилищен фонд, инсталациите и
съоръженията и организира сключването на
договори с външни изпълнители;
4. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и регистрация на моторни
превозни средства, застраховане, поддръжка
и ремонт и годишни прегледи; отговаря за
снабдяването, съхраняването, стопанисването
и използването на стоково-материалните ценности; организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и в прилежащите им терени;
5. организира и осъществява финансовосчетоводните дейности на министерството
в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, Сметкоплана на бюджетните
предприятия, Единната бюджетна класификация
и приложимите за бюджетните предприятия
счетоводни стандарти и указания;
6. обслужва плащанията и транзитните
сметки на министерството като първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити;
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7. анализира и администрира разходите,
извършвани от министерството;
8. осигурява данните и изготвя годишния
финансов отчет на министерството и обобщен
финансов отчет за административните структури
към министерството;
9. осигурява съхраняването на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
10. разработва план за действие на министерството за защита при бедствия, ръководи и
провежда съответните мероприятия;
11. оказва методическа помощ на административните структури към министерството
при разработване на планове за защита при
бедствия;
12. осъществява връзки и взаимодействие с
националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита,
предоставя данни за изготвянето на Националната програма за защита при бедствия и на
Националния план за провеждане на спасителни
и неотложни аварийно-възстановителни работи;
13. предлага и организира прилагането на
мерките от Годишния национален план за действие по защитата на критичната инфраструктура
и на потенциално опасните обекти;
14. планира, разпределя и отчита бюджетните
средства по отбранително-мобилизационната
подготовка и за превантивната дейност за намаляване на вредните последствия от кризи,
бедствия и аварии;
15. организира денонощното дежурство за
оповестяване на служителите от централната
администрация при привеждането на страната
от мирно във военно положение при мобилизация и при бедствия и аварии;
16. организира обучение за действие при
бедствия;
17. организира пропускателния режим в
сградата на министерството;
18. координира дейността на Службата по
трудова медицина;
19. извършва дейности, свързани с трудови
злополуки;
20. извършва дейностите, свързани с безопасните и здравословните условия на труд и
инструктиране на служителите.
Чл. 38. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. разработва програма за представяне
дейността на министерството, осигурява провеждането на информационната политика на
министерството и планира и координира осъществяването є;
2. организира информационни кампании за
предварително представяне на подготвяни от
министерството проекти на нормативни актове;
3. анализира и систематизира публикациите
в средствата за масово осведомяване на общественото мнение за дейността на министерството;
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4. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на министерството;
5. поддържа страницата на министерството
в интернет;
6. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости
и организира срещи с посланици или други
сътрудници на посолства;
7. организира протоколните представяния
на министъра и на членовете на политическия
кабинет;
8. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството;
9. осъществява контакти с посолствата на
чужди държави в Република България и с
представителствата на водещи сдружения, организации и финансови институции за уреждане
на протоколни и делови срещи с ръководството
на министерството;
10. координира програмата на министъра,
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар при официални и работни
посещения в чужбина;
11. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра, на заместник-министрите и на
главния секретар;
12. координира и контролира организирането,
провеждането и протоколното осигуряване на
официални и работни срещи, семинари, дискусии
и кръгли маси в министерството;
13. осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва преводи на материали
и документи от български на съответния чужд
език и обратно;
14. подготвя и изпраща поздравителни и
съболезнователни телеграми, поздравителни
адреси и друга протоколна кореспонденция
на министъра.
Раздел VIIІ
Специализирана администрация
Чл. 39. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването
на правомощията на министъра като орган
на изпълнителната власт, свързани с неговата
компетентност.
(2) Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 13 дирекции:
1. дирекция „Формиране, анализ и оценка
на политиките“;
2. дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“;
3. дирекция „Образователни програми и
образователно съдържание“;
4. дирекция „Организация и координация“;
5. дирекция „Контрол и инспектиране“;
6. дирекция „Висше образование“;
7. дирекция „Наука“;
8. дирекция „Младеж“;
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9. дирекция „Информационни и комуникационни технологии“;
10. дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“;
11. дирекция „Финанси“;
12. дирекция „Правна“;
13. дирекция „Международно и европейско
сътрудничество“;
14. Главна дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми“.
Чл. 40. Дирекция „Формиране, анализ и
оценка на политиките“:
1. подпомага министъра при разработването и
изпълнението на държавната политика, свързана
с предучилищното възпитание и подготовка, с
основното и средното общо и професионално
образование, с висшето образование, с науката
и с младежта;
2. изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и
европейската практика и с приоритетите на
управленската програма на Министерския съвет;
3. анализира ефективността от прилагането
на държавните образователни стандарти и аргументира необходимостта от актуализацията им;
4. изработва секторни програми в областта на:
а) равния достъп до образование;
б) интеграцията;
в) квалификацията;
г) информационните и комуникационните
технологии;
5. извършва оценка на въздействието при
разработването на стратегически документи;
6. извършва анализ на:
а) резултатите от външното оценяване на
учениците;
б) резултатите от инспектирането на образователната среда;
в) резултатите от изпълнение на програми
и политики;
7. разработва и въвежда методи за оценка
на изпълнението на държавната политика в
областта на образованието, младежта и науката;
8. изготвя статистически и финансови анализи
и отчети в областта на училищното обучение и
образование, висшето образование, младежта
и науката;
9. предлага мерки за усъвършенстване на
системите на образованието и науката и на
младежките дейности;
10. анализира и координира политиката на
Европейския съюз и предлага въвеждане на
европейски практики в областта на образованието, младежта и науката.
Чл. 41. Дирекция „Достъп до образование
и подкрепа на развитието“:
1. осигурява възможности за физическото,
социалното и личностното развитие на децата
чрез насърчаване разработването на училищни
политики за неформално обучение и развитието
на училищната организационна култура;
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2. създава, поддържа и популяризира информационна база в областите на: гражданското
образование, здравното образование; образованието за устойчиво развитие; превенция на
насилието чрез:
а) разработване на образователни програми
и обучителни материали, събиране и внедряване
на продукти и добри практики от реализирани
проекти;
б) организации, предоставящи програми и
квалификация за различните групи педагогически кадри и образователни специалисти;
3. подпомага взаимодействието между образователната, семейната, институционалната
и социалната среда;
4. осъществява дейности в областта на гражданското образование, на здравното образование, на образованието за устойчиво развитие и
превенция на насилието чрез сътрудничество и
партньорство между учители, родители, ученици и представители на външни за училището
организации и институции;
5. изпълнява политиката в областта на
извънкласните и извънучилищните дейности;
6. участва в разработването на държавно
образователно изискване за извънкласни и
извънучилищни дейности;
7. разработва стандарт за работа и функциониране на полуинтернатни групи и целодневна
организация на учебния ден;
8. разработва и въвежда стандарт за психологическо обслужване на учениците и рамка
за дейността на психолозите в образованието
и на педагогическите съветници;
9. подпомага изпълнението на програмите
за стимулиране на деца с изявени дарби;
10. подпомага осъществяването на държавната политика за развитие на формите на
образователна интеграция на деца и ученици
със специални образователни потребности и с
хронични заболявания в детски градини, училища и обслужващи звена;
11. изпълнява дейности, свързани с настаняването, обучението и възпитанието на ученици
с девиантно поведение във възпитателните
училища-интернати и в социално-педагогическите интернати;
12. подпомага изпълнението на политиката в
областта на интеграцията на децата и учениците
от етническите малцинства чрез осигуряване
на еднакви образователни възможности за тях;
13. отговаря за прилагането на европейските изисквания в областта на интеграцията на
децата и учениците от семейства на мигранти;
14. отговаря за дейностите по изпълнение
на държавната политика за квалификацията и
кариерното развитие на педагогическите кадри;
15. отговаря за дейностите по установяване
съответствие на квалификацията на лицата с
изискванията за заемане на учителските и възпитателските длъжности в Република България;
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16. отговаря за всички дейности, свързани с
оценяване и одобряване на учебници и учебни
помагала;
17. отговаря за осигуряването и разпространението на учебниците и учебните помагала,
които са безплатни за учениците;
18. отговаря за всички дейности, свързани
с осигуряване на документите за училищата,
детските градини, обслужващите звена и институциите за професионално обучение;
19. отговаря за прилагането на нормативните
актове, свързани с учебниците, учебните помагала и документите в системата на народната
просвета;
20. подпомага дейността по установяване
автентичността на документите, издавани от
училищата;
21. участва в разработването и управлението
на национални проекти и програми, свързани
с оценяване, одобряване и разпространение
на учебници, учебни помагала и учебна документация;
22. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
23. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 42. Дирекция „Образователни програми
и образователно съдържание“:
1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на
предучилищното възпитание и подготовка, на
основното и средното общо и професионално
образование, както и в областта на професионалното обучение и ориентиране;
2. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавните образователни
изисквания за предучилищното възпитание
и подготовка, за учебното съдържание, за
системата за оценяване и за придобиване на
квалификация по професии;
3. разработва и внедрява учебните планове
и учебните програми по учебните предмети
от общообразователната и професионалната
подготовка;
4. съгласува проекти на учебни планове и на
учебни програми в дейностите по откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
училища и детски градини;
5. създава и апробира учебно-изпитни програми;
6. отговаря за разработването и прилагането
на национални изпитни програми и единни
критерии за държавните изпити за придобиване
на професионална квалификация;
7. съдържателно осигурява изпитните материали за държавните зрелостни изпити, за
държавните изпити за придобиване на квалифи-
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кация по професии, за приемните изпити след
завършен VII клас и след завършено основно
образование и за националните външни оценявания в края на клас, етап или степен на
образование;
8. подпомага дейностите по разработване и
въвеждане на тестове, както и на други форми
за провеждане на вътрешно и външно оценяване
в училищното обучение;
9. отговаря за дейностите, свързани с разработването и въвеждането на дистанционната
форма на училищно обучение;
10. методически ръководи дейностите, свързани с ученическите олимпиади и състезания,
като изготвя правила за организацията на ученическите олимпиади и състезания, предлага на
министъра национални комисии и контролира
провеждането на олимпиадите и състезанията
на национално ниво;
11. предлага на министъра протоколи за
класиране на учениците в националните олимпиади и състезания, протоколи за лауреати
и протоколи за определяне на националните
отбори за представяне на България на международни олимпиади и състезания;
12. отговаря за методическата работа на
експертите по учебни предмети в национален
план;
13. участва в разработването и управлението на национални и международни проекти и
програми, свързани с проблемите на организацията и съдържанието на общообразователната
и професионалната подготовка;
14. участва с експерти и дава становища
по предложения, свързани с развитието на
системата от детски градини, училища и обслужващи звена – откриване, преобразуване,
закриване, промени в статута и наименованието
на държавните детски градини, държавните и
общинските училища, българските държавни
училища в чужбина и духовните училища;
15. отговаря за разработването и утвърждаването на държавния план-прием в държавните
и общинските училища;
16. отговаря за съдържанието на обучението
по религия в българското училище; изготвя
учебните програми; осъществява връзката с
официалните религиозни институции;
17. участва със свои експерти в приравняването на образователни степени и в легализацията на документи за образование и
квалификация;
18. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и проекти и протоколи, свързани със
съдържанието и организацията на общообразователната и професионалната подготовка и
на предучилищното възпитание и подготовка;
19. ръководи методически дейността в системата на общото и професионалното образование, както и в областта на професионалното
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ориентиране, и контролира и оценява дейностите
на експертите по общообразователна и професионална подготовка в национален план;
20. методически ръководи дейностите по
валидиране на неформалното обучение, както
и по продължаващото професионално обучение;
21. предлага за утвърждаване програми за
квалификация в системата на професионалното
образование и обучение и списъка на професиите за професионално образование и обучение;
22. отговаря за дейностите, свързани с разработването, съгласуването и утвърждаването
на учебна документация за обучение на водачи
на моторни превозни средства и с обучението
на учениците относно правилата за движение
по пътищата;
23. осъществява взаимодействието с работодателските организации за подобряване
качеството на професионалното образование и
обучение и на професионалното ориентиране;
24. отговаря за разработването и въвеждането
на система за професионално ориентиране и
консултиране на учениците;
25. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
26. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 43. Дирекция „Организация и координация“:
1. осъществява организация и координация
при изпълнение на дейностите, свързани с
предучилищното възпитание и подготовка,
училищното обучение и извънкласните и извънучилищните дейности;
2. подпомага министъра при осъществяването
на организацията и координацията във връзка
с дейността на регионалните инспекторати по
образованието;
3. отговаря за провеждането на държавната
политика, свързана с развитието на системата от
детски градини, училища и обслужващи звена,
като организира и координира дейностите по
откриване, преобразуване, закриване, промени
в статута и именуване на държавните детски
градини, държавните и общинските училища
и обслужващи звена, българските държавни
училища в чужбина, частните детски градини
и училища, българските детски градини и училища с чуждестранно участие, чуждестранните
детски градини и училища и духовните училища;
4. подготвя проект на списък на защитени
и средищни училища въз основа на данни от
регионалните инспекторати по образованието
и общините;
5. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряване правото на безплатен
транспорт на учениците;
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6. организира и координира дейностите,
свързани с движението на учениците и предотвратяване на отпадането им от училище;
7. организира, координира и консултира
дейностите, свързани с подготовката и утвърждаването на държавния план-прием в държавните
и общинските училища;
8. организира и координира чрез регионалните структури на министерството провеждането
на приема на ученици;
9. организира и поддържа регистър на държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена, българските държавни училища в чужбина, частните
детски градини и училища, българските детски
градини и училища с чуждестранно участие,
чуждестранните детски градини и училища и
духовните училища;
10. организира и координира дейността на
българските държавни училища в чужбина и
кадровото им осигуряване;
11. координира дейностите по провеждане
на обучение по български език и литература,
история и география на България към задграничните представителства на Република
България;
12. подпомага дейностите, свързани с организирането на вътрешно и външно оценяване и
на държавните зрелостни изпити, като участва
в провеждането им и организира и координира
дейностите на регионалните инспекторати по
образованието в реализацията им;
13. организира и координира дейностите по
назначаването и атестирането на директорите
на общинските училища и обслужващи звена;
14. поддържа и актуализира регистър на
училищните настоятелства и координира дейностите с тях;
15. участва с експерти в подготовката на
междудържавните и междуведомствените споразумения и спогодби, свързани с дейности по
откриване на детски градини и училища на
чужди държави;
16. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
17. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 44. Дирекция „Контрол и инспектиране“:
1. осъществява контрол и инспектиране при
изпълнение на дейностите, свързани с предучилищното възпитание и подготовка, училищното
обучение и извънкласните и извънучилищните
дейности;
2. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавното образователно
изискване за инспектиране;
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3. осъществява контрол и оценяване на образователната среда и политики и инспектиране
на образователната среда;
4. подпомага министъра при осъществяването
на контрол върху дейността на регионалните
инспекторати по образованието;
5. участва при осъществяването на контрола
и оценяването на организацията на контролната
дейност в държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена;
6. организира процедурите по налагане на
дисциплинарни наказания на директорите на
държавните детски градини и училища;
7. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
8. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 45. Дирекция „Висше образование“:
1. подпомага министъра при изпълнението
на държавната политика в областта на висшето
образование;
2. организира и отговаря за подготовката на
предложения и проекти на актове за откриване,
преобразуване и закриване на висши училища
и на факултети, институти, филиали и колежи
в държавните висши училища;
3. поддържа национален регистър на документите за висше образование и квалификация;
4. поддържа регистър на акредитираните
висши училища и регистър на академичния
състав;
5. поддържа регистър на обучаваните и на
дипломираните студенти и докторанти по висши
училища, степени на обучение и професионални
направления;
6. координира дейността на висшите училища в страната;
7. подпомага министъра при упражняването
на контрол върху висшите училища по спазването на Закона за висшето образование и на
държавните изисквания;
8. осигурява изпълнението на програми
за модернизация на висшето образование,
за продължаващо обучение и обучение през
целия живот;
9. участва със свои експерти в приравняването на образователни степени и заверка на
документи за образование и квалификация;
10. координира системата на висшето образование в контекста на Болонския процес и
организира и подпомага връзките на висшите
училища с пазара на труда в контекста на
Лисабонската стратегия;
11. организира и изготвя ежегодно проект на
решение за утвърждаване броя на приеманите
за обучение студенти и докторанти във висшите
училища и в научните организации;

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

12. участва в разработването на стандарти за
формиране на реалната издръжка на студентите
и докторантите по професионални направления;
13. подпомага участието на висшите училища в програмите за образователен обмен на
студенти, докторанти и специализанти;
14. отговаря за провеждането на процедурите
по всички конкурси за прием на чуждестранни
граждани за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и в научните организации на Република България и на български
граждани – в чужбина;
15. отговаря за дейностите по осъществяване
приема на студенти, докторанти и специализанти за местата, субсидирани от държавата,
за обучение на лица от българска народност
в държавните висши училища и в научните
организации на Република България;
16. организира и отговаря за дейности по
изпълнението на нормативни актове, отнасящи
се до правото на стипендии за студенти и докторанти, ползването на общежития и столовото
хранене и други социални дейности;
17. координира всички дейности, свързани с
взаимодействието със студентски организации,
и подпомага участието им в осъществяването
на Националната политика за младежта;
18. подпомага дейностите, свързани с практическите стажове и кариерното ориентиране
на студентите;
19. организира и осъществява дейностите,
свързани с осигуряване на холограмни стикери
в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и
предоставянето им на висшите училища;
20. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
21. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 46. Дирекция „Наука“:
1. осъществява националната политика в
областта на науката, технологичното развитие
и иновациите;
2. подпомага и участва в изпълнението на
националната стратегия за наука в подготовката
на съпътстващи релевантни документи;
3. разработва и предлага за утвърждаване
научни програми в съответствие с националните
приоритети и приоритетите на Европейския
съюз, както и програми и проекти с регионално значение;
4. набира данни и подготвя предложения за
състоянието на научния потенциал, съществуващата материална база и инфраструктурата;
5. организира периодична оценка на научноизследователската система, което включва
оценката на научните институции, финансо-
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вите инструменти, в т.ч. публични фондове за
наука и иновации, научни програми и научни
инфраструктури;
6. организира мониторинг и анализ на дейността на Фонд „Научни изследвания“ и дава
насоки за разработване на годишната оперативна
програма на фонда;
7. поддържа бази данни и лиценз за реферирани научни издания;
8. води и поддържа регистър на научната
дейност в България и координира дейността на
националния регистър с европейската мрежа
на научни регистри – ЕУРОКРИС;
9. разработва и изпълнява Пътна карта за
развитие на националната научна инфраструктура и за участие на национални консорциуми
в паневропейските изследователски съоръжения
на базата на регулярна международна оценка
и валидация;
10. стимулира участието на млади изследователи, като организира и подпомага провеждането на национални, регионални и европейски
инициативи;
11. разработва и прилага правила за разпределение и контрол на средствата, отпускани
целево от държавния бюджет за присъщата
на държавните висши училища научна или
художествено-творческа дейност;
12. отговаря за прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България,
произтичащи от членството ни в Европейския
съюз, в областта на науката в контекста на
обновената Лисабонска стратегия и визия 2020;
13. осъществява обща координация на рамковите програми за научни изследвания, технологично развитие, демонстрационни дейности,
иновации, конкурентоспособност и ядрени
изследвания, на Програмата за сътрудничество
в областта на науката и техниката (КОСТ) и
на участието в съвместните изследователски
центрове;
14. координира и подпомага участието на
България в съвместните технологични инициативи, в Европейския институт за иновации и
технологии, в съвместните програмни инициативи и в постоянните и временните работни
формати на Европейската комисия и на Съвета
по въпросите на науката, трансфера на знания
и иновациите;
15. подготвя участието от страна на министерството в съветите по конкурентоспособност
във формат министри на науката;
16. участва в отворения метод за координация
на националните политики в областта на науката
на страните – членки на Европейския съюз;
17. инициира, администрира и участва в
разработването на проекти по програми, финансирани със средства на Европейския съюз,
Структурните фондове, Световната банка и
други донори, които отговарят на целите и
приоритетите на правителствената политика в
областта на науката;
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18. по нареждане на министъра организира разработването на аналитични документи,
свързани с развитието на науката;
19. предлага схеми за финансово подпомагане при участието на български учени и
научни организации в международни научни
проекти и в международни конференции на
конкурсна основа;
20. съгласувано с министъра организира
дейността на Национален съвет „Научни изследвания“ и подготвя документите, свързани
с работата му;
21. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и проекти, протоколи и неправителствени споразумения за научно-техническо
сътрудничество и научен обмен;
22. отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните споразумения за научно-техническо сътрудничество;
23. изпълнява дейности за осъществяване на
политиката на правителството за подобряване
връзката „Наука – Бизнес“;
24. провежда инвентаризация на научното
оборудване и води регистър за неговата реализация;
25. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
26. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 47. Дирекция „Младеж“:
1. подпомага министъра при осъществяването на националната политика за младежта;
2. контролира изпълнението на държавните
програми за младежки дейности;
3. контролира изпълнението на проектите
по програмите за младежки дейности;
4. подпомага министъра при осъществяването на връзките и координацията с останалите
ведомства, чиято дейност засяга младежката
политика, както и с неправителствените организации и други структури, осъществяващи
младежки дейности;
5. подпомага взаимодействието на министерството с общините по въпроси, засягащи
младежката политика;
6. събира, обработва, съхранява и предоставя
информация, свързана с младежките дейности
и младежките програми;
7. подготвя задания за социологически и
статистически проучвания и анализи;
8. координира информационния обмен с
административните структури в системата на
изпълнителната власт и с неправителствени
организации;
9. осигурява и актуализира информацията
в специализираните информационни системи;

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

10. изготвя годишен доклад за младежта,
като предоставя информация за провеждането
на държавната политика за младежта на национално и регионално ниво;
11. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни
организации и институции, чиято дейност е
свързана с реализирането на политики за младежки дейности;
12. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
13. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 48. Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“:
1. отговаря за внедряването и прилагането на
информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в областта на образованието, младежта
и науката;
2. осигурява съвместимостта на системите
за управление на базите данни, касаещи образованието, младежта и науката;
3. участва в изработването на учебни програми по ИКТ;
4. координира и отговаря за изпълнението на
политиката на министерството по отношение на
въвеждането на ИКТ в училище и прилагането
є от страна на административните структури
към министерството с функции в същата област;
5. координира и осъществява дейностите
по национални и международни програми за
въвеждане на ИКТ в областта на образованието,
младежта и науката;
6. координира и отговаря за дейностите по
създаването и актуализирането на електронно
учебно съдържание;
7. поддържа националния образователен
портал и отговаря за неговото функциониране
и използване;
8. отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното
правителство, и въвеждането на правила
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на данните, обменяни между
администрациите;
9. участва в изготвянето и/или съгласува
технически задания и спецификации, свързани
с ИКТ проекти и системи в сферата на образованието, младежта и науката;
10. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи и
организира поддържането на компютърната техника в министерството и в неговите структури;
11. създава, внедрява и поддържа интернет
среда и цифрово хранилище за електронно съхранение на основните документи, създавани в
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процеса на работа в министерството, и създава
и контролира изпълнението на правилата за
достъп до това съдържание;
12. организира и контролира достъпа до
локалната мрежа и другите информационни
връзки и комуникационни ресурси на министерството и създава и контролира базите данни
с права и пароли на потребителите;
13. организира и контролира дейността на
външни специалисти и фирми, обезпечаващи
информационните и комуникационните системи,
софтуер и хардуер на министерството;
14. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
15. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 49. Дирекция „Държавна собственост
и обществени поръчки“:
1. подпомага дейността на министъра при
провеждане на политиката във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с
недвижими имоти и движими вещи – държавна
собственост;
2. изготвя предложение за решаване на проблемите, свързани с промяната на собствеността;
3. осъществява дейности по сключването
и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи – държавна
собственост;
4. поддържа цялостната документация на
собствеността;
5. осигурява процесуално представителство
по пълномощие на министъра в съдебни производства, свързани с управлението на държавната собственост и процедурите по възлагане
на обществени поръчки;
6. дава становища по въпроси, свързани
с недвижими имоти и движими вещи – собственост на еднолични търговски дружества с
държавно участие;
7. дава становища по предложения за предоставянето на концесии и разрешения за търсене
и/или проучване на подземни богатства;
8. организира и отговаря за дейностите по
провеждане на инвестиционната политика на
министерството;
9. координира дейността и подпомага министъра при осъществяването на правомощията
му по изпълнението на бюджета за капиталови
разходи, като подготвя и предлага проекти на
поименни списъци на обектите за строителство
и ремонт за съответната година, които ще се
финансират от министерството;
10. организира, осъществява, координира и
консултира всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки
от министерството;
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11. организира и отговаря за дейността по
изготвяне и съхраняване на регистър на обществените поръчки;
12. организира и отговаря за дейността,
свързана с инвеститорския контрол;
13. организира и отговаря за поддържането
на база данни за основните фондове в областта
на образованието, младежта и науката;
14. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
15. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 50. Дирекция „Финанси“:
1. отговаря за изпълнението на дейностите
по планирането и управлението на финансовите средства в областта на образованието,
младежта и науката;
2. планира и обосновава размера на средствата от републиканския бюджет, необходими
за развитието на образованието, младежта и
науката;
3. организира и контролира текущото изпълнение на бюджета на министерството;
4. определя лимити за разходите и плащанията на разпоредителите с бюджетни кредити;
5. координира и контролира финансирането
при изпълнението на националните програми
и проекти за образование, младеж и наука;
6. дава методически указания за изготвяне
на периодичните отчети за изпълнението на
бюджетните сметки и съставя консолидиран
отчет на министерството на базата на предоставени данни от второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
7. участва в изпълнението на дейностите
по провеждането на политиката по доходите в
областта на образованието, младежта и науката;
8. организира и координира прилагането на
държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в областта на образованието,
младежта и науката;
9. участва в дейностите, свързани с разработването и утвърждаването на държавния
план-прием;
10. организира и осъществява дейности по
социална политика и социално сътрудничество
(социално и трудово законодателство, социално
партньорство, колективно трудово договаряне,
пенсионно осигуряване);
11. отговаря за прилагането и актуализирането на нормативната уредба за определяне
възнаграждението на работещите в областта на
образованието, младежта и науката;
12. подпомага провеждането на политиката
по финансова децентрализация в областта на
училищното обучение и предучилищното възпитание и подготовка;
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13. организира и отговаря за дейностите
по изпълнение на държавната политика за
диференцираното заплащане на педагогическите кадри;
14. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика и упражняването на
правомощията му в областта на кредитирането
на студентите и докторантите и координира
сътрудничеството с висшите училища, научните
организации, Националното представителство
на студентските съвети и с банките;
15. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и
на индивидуалните и общите административни
актове, свързани с функционалната є компетентност;
16. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната є
компетентност.
Чл. 51. Дирекция „Правна“:
1. подпомага разработването, като оформя правно-технически проекти на закони и
подзаконови нормативни актове, регулиращи
обществените отношения в областта на образованието, младежта и науката;
2. изготвя или съгласува проекти на индивидуални и общи административни актове на
министъра;
3. оказва правна помощ относно законосъобразността на актовете на министъра при
упражняване на правомощията му като орган
на изпълнителната власт и изготвя становища
и справки по правни въпроси;
4. дава становища по проекти на закони и
подзаконови актове в областта на образованието, младежта и науката, както и във всички
случаи, в които министерството е заинтересувано ведомство;
5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване
на дейностите в другите дирекции на министерството и на териториалните структури и
административни звена;
6. организира процесуалното представителство и правната защита на министерството и
на актовете на министъра пред всички съдебни
инстанции по дела;
7. участва при изготвянето и съгласува
договори, по които страна е министерството;
8. участва в изпълнението на държавната
политика за евроинтеграция в областта на
нормативното осигуряване;
9. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на
държавата в търговски дружества: увеличаване
или намаляване капитала на търговските дружества; изменение или допълнение на устава
или дружествения договор; преобразуване и
прекратяване на дружества; откриване, прехвърляне или закриване на клонове от предприятия
или на значителни части от предприятия и
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дава становища по останалите актове, с които
министърът упражнява правата на държавата
в търговските дружества;
10. изготвя договорите за възлагане управление на членовете на контролните и управителните органи на търговските дружества, в които
министърът упражнява правата на държавата
съобразно отрасловата му компетентност;
11. изготвя и поддържа регистъра на търговските дружества по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала (ДВ, бр. 51 от 2003 г.).
Чл. 52. (1) Дирекция „Международно и
европейско сътрудничество“:
1. отговаря за българското участие в процеса
на вземане на решения и във формирането на
образователната и младежката политика на
Европейския съюз;
2. наблюдава тенденциите в областта на образователната и младежката политика, водена
в рамките на Европейския съюз;
3. организира и координира дейността
на Работна група 16 „Образование, взаимно
признаване на професионални квалификации,
младеж, наука и изследвания“ към Съвета по
европейските въпроси;
4. осъществява координация с Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз и подготвя българското участие в работата на Съвета на Европейския съюз
във формат министри на образованието, както
и в работата на спомагателните му органи;
5. подпомага и координира участието на
експерти от министерството в работни групи
на Европейската комисия в областта на образованието и младежта;
6. координира отношенията на министерството с други институции относно международното
и европейското сътрудничество;
7. участва в разработването и провеждането
на националната образователна и младежка
политика в съответствие с европейските изисквания;
8. отговаря за подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и протоколи и включването на страната ни в многостранни междуправителствени
и неправителствени споразумения за образователен и младежки обмен;
9. организира и координира изпълнението
на задълженията на министерството по двустранните и международните споразумения,
протоколи и програми;
10. организира, координира и подпомага
посещенията на членовете на политическия
кабинет и служителите на министерството в
задграничните им командировки;
11. изготвя сравнителни анализи по зададени
теми, които отразяват прилагането на дадена
образователна политика в международен план;
12. координира и отговаря за дейностите,
свързани с изпълнението на държавната политика за създаване на благоприятни условия за
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българите, живеещи извън Република България,
както и за опазване на българското културноисторическо наследство;
13. координира оперативните връзки с международни правителствени и неправителствени
организации – ООН, ЮНЕСКО, Съвета на
Европа, Европейския съюз и др.;
14. писмено уведомява Министерството на
външните работи за всяка международна изява
на министъра на образованието, младежта и
науката.
(2) При осъществяване на функциите по
ал. 1 служителите в дирекция „Международно
и европейско сътрудничество“ задължително
трябва да владеят най-малко един чужд език.
Чл. 53. (1) Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни програми“:
1. отговаря, координира и администрира
дейностите по усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз за целите
на образованието и науката;
2. инициира, администрира и участва в разработването на проекти по програми, финансирани
със средства на Европейския съюз, Световната
банка и други донори, които отговарят на целите
и приоритетите на правителствената политика
в областта на образованието и науката;
3. изпълнява функциите на Междинно
звено по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ по отношение на управление, договаряне, наблюдение и контрол
на средства от структурните инструменти на
Европейския съюз;
4. участва в процеса на програмиране и
изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в координация с
управляващия орган;
5. прави предложения и прилага процедури
за събиране и оценка на проектни предложения
и организира подбора на проекти;
6. прави предложения и прилага системи
от индикатори и критерии за мониторинг и
оценка на проектите;
7. участва в разработването на тръжни досиета и в провеждането на тръжни процедури;
8. сключва договори и извършва плащания
към крайните бенефициенти;
9. организира мониторинг и контрол върху техническото изпълнение на проекти чрез
извършване на проверки на място съобразно
изградена система за мониторинг и финансов
контрол по отношение на изпълнението на
проекти;
10. поддържа собствена база данни за финансова отчетност и контрол по отношение
на проекти, съфинансирани от Европейския
социален фонд;
11. подготвя редовни доклади за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ и информация за открити
нередности и ги предоставя на управляващия
орган;
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12. изготвя годишни прогнози за разходи
(плащания) на ресурси на Европейския социален
фонд и ги изпраща на управляващия орган;
13. съхранява документацията, свързана с
изпълнението на проекти по Европейския социален фонд, най-малко за период, установен в
съответните регламенти на Европейския съюз;
14. изпълнява информационни и публични
дейности на ниво операции по съответните
приоритети на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“;
15. поддържа връзка и контакти с представителствата в Република България на основните
донори в областта на образованието;
16. оказва консултантска и методическа
помощ на регионалните инспекторати по образованието, училища и обслужващи звена в
процеса на разработването на проекти;
17. координира изпълнението на проекти за
развитие на образованието, финансирани от
външни източници, изпълнявани от дирекциите в министерството, от административните
структури към министерството и от други
институции;
18. изпълнява функциите на изпълнителна
агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
19. в случаите, в които дирекцията изпълнява
функциите на звено по изпълнение на проекти
по Програма ФАР, прилага и следи за спазването на правилата по програмата и отговаря
в съответствие с делегираните є отговорности
в меморандума за разбирателство, подписван
между нея и съответната изпълнителна агенция;
20. координира, подпомага и оперативно
ръководи дейността на териториалните звена
на дирекцията;
21. координира разработването на правила
за работа, процедури и насоки за развитие на
териториалните звена на дирекцията;
22. осъществява административното ръководство на териториалните звена на дирекцията.
(2) При осъществяване на функциите по
ал. 1 служителите в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми“ задължително трябва да владеят
най-малко един чужд език.
(3) Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми“ се
ръководи от главен директор. В изпълнение
на своите правомощия главният директор се
подпомага от един заместник главен директор.
(4) Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми“
има териториални звена в административните
центрове на областите, на които е разделена
територията на Република България.
(5) Териториалните звена по ал. 4 осъществяват дейността на дирекцията в съответния
регион, като организират и участват в подготовката и провеждането на информационни
кампании по обявяването на нови програми,
както и в мониторинга, контрола и оценката
на проекти, финансирани със средства от пред-
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присъединителните и структурните фондове на
Европейския съюз, Световната банка и други
международни донори.
Раздел ІХ
Организация на работата в министерството
Чл. 54. (1) Непосредственото ръководство
на дирекция се осъществява от нейния директор, който носи отговорност за точното и
срочното изпълнение на конкретните задачи
при осъществяването на функциите є.
(2) Директорите на дирекции отговарят в
рамките на своята компетентност за осигуряване изпълнението на поставените им задачи.
Чл. 55. (1) Директорът на дирекция:
1. докладва на членовете на политическия
кабинет и на главния секретар материали по
въпроси от неговата компетентност;
2. участва при покана в работата на политическия кабинет;
3. подписва и насочва материали по въпроси,
включени във функциите на ръководената от
него дирекция;
4. разпределя работата и задълженията между
служителите в дирекцията.
(2) Директорът периодично представя на
главния секретар информация за изпълнението
на поставените задачи от съответната дирекция.
Чл. 56. Структурата на административните
звена се утвърждава от министъра по предложение на главния секретар.
Чл. 57. Правата и задълженията на служителите в министерството, както и изискванията
за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се
утвърждават от главния секретар.
Чл. 58. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до
17,30 ч. с обедна почивка 30 минути в периода
от 12,00 до 14,00 ч.
Чл. 59. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на министерството,
могат да бъдат привличани нещатни сътрудници
в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в сключения от тях договор с министъра или с упълномощено от него
длъжностно лице.
Чл. 60. (1) За изключително изпълнение на
служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с парични или предметни награди, както и с отличия. Стойността на
паричната или предметната награда не може
да надвишава размера на основната заплата
на съответния служител.
(2) Награждаването на служители от министерството се извършва със заповед на министъра. В заповедта за награждаване се определя
видът отличие или награда, като по преценка
министърът може да награди едновременно с
отличие и с предметна награда.
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(3) Министърът утвърждава образец на златен
и сребърен почетен знак на администрацията
на министерството.
(4) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на министерството.
Чл. 61. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други
специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в министерството, се уреждат
със заповеди на министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните струк
тури и административните звена в Министерство
то на образованието, младежта и науката – 427
щатни бройки
Политически кабинет
7
в т.ч.:
съветници и експерти към политическия
кабинет
2
Главен секретар
1
Инспекторат
9
Финансови контрольори
3
Звено за вътрешен одит
10
Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация
89
в т.ч.:
дирекция „Канцелария и административно
обслужване“
31
дирекция „Човешки ресурси“
13
дирекция „Стопански и счетоводни
дейности“
37
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
8
Специализирана администрация
307
в т.ч.:
дирекция „Формиране, анализ и оценка на
политиките“
16
дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“
30
дирекция „Образователни програми и
образователно съдържание“
34
дирекция „Организация и координация“
10
дирекция „Контрол и инспектиране“
13
дирекция „Висше образование“
18
дирекция „Наука“
15
дирекция „Младеж“
13
дирекция „Информационни и комуникационни технологии“
12
дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“
25
дирекция „Финанси“
29
дирекция „Правна“
18
дирекция „Международно и европейско
сътрудничество“
14
Главна дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми“
60
972
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за изменение на Постановление № 72 на Ми
нистерския съвет от 2009 г. за одобряване на
бюджетни кредити по инвестиционната про
грама за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2009 г.;
изм., бр. 53 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В приложение № 1
към чл. 1, раздел „Столична община“ ред „Пристрояване на училище „В. Левски“, с. Герман“
се изменя така:
„Изготвяне на проект за строителство на
ново училище в с. Герман 118 000 лв.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1052

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за приемане на Правилник за издаване на
българските лични документи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за издаване на българските лични документи.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Правилникът за издаване на българските документи за
самоличност, приет с Постановление № 61 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 33
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 14 и 76 от 2000 г., бр.
15 и 49 от 2004 г., бр. 59 и 96 от 2005 г., бр. 83
от 2006 г., бр. 38, 40 и 49 от 2007 г.; Решение
№ 15416 на Върховния административен съд
от 2009 г. – бр. 103 от 2009 г.).
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за издаване на българските лични документи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С правилника се регламентират условията и редът за издаване на българските лични
документи по Закона за българските лични
документи (ЗБЛД) и за предоставяне на данни
от информационните фондове по чл. 70 ЗБЛД.
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Чл. 2. (1) Имената и месторождението на
българските граждани в българските лични
документи се изписват на кирилица и на латиница чрез английска транслитерация съгласно
приложение № 1.
(2) По искане на българските граждани
имената им, съдържащи характерни букви и
буквосъчетания, могат да бъдат изписани на
латиница по начин, различен от английската
транслитерация, в първи документ за самоличност. Промяна в следващ документ може да се
извърши само след представяне на официални
документи, съдържащи исканото изписване, или
след представяне на съдебно решение.
(3) Промяна в изписването на латиница на
имената на българските граждани може да се
извърши в следващ документ за самоличност,
без да се представят документите по ал. 2,
ако е поискано изписването да се извърши
чрез английската транслитерация съгласно
приложение № 1.
(4) Редът по ал. 3 не се прилага, когато в
информационните фондове на Министерството
на вътрешните работи (МВР) има достатъчно
данни, че с изписаните на латиница имена от
издаден предходен документ за самоличност
лицето е регистрирано като закононарушител
в друга държава.
(5) Имената на чужденците в българските
лични документи се изписват и на български
език.
(6) При издаване на български личен документ с променена транслитерация на имената
се обявяват за невалидни всички български
лични документи на лицето, издадени с пред
ходна транслитерация.
Чл. 3. (1) Българските граждани, притежаващи документи за самоличност, издадени от
друга държава, в срок до 60 дни от издаването
им са длъжни да уведомят дипломатическите
или консулските представителства на Репуб
лика България в чужбина или компетентните
органи на МВР.
(2) Дипломатическите или консулските
представителства на Република България в
чужбина информират компетентните органи
на МВР чрез Министерството на външните
работи (МВнР) в срок до 7 работни дни от
уведомяването по ал. 1.
Чл. 4. (1) Българските лични документи се
връщат на органа, който ги е издал, в случаите
по чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 1 ЗБЛД.
(2) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
уведомяват компетентните органи на МВР за
настъпилите събития и факти по ал. 1 не покъсно от 7 работни дни, след като са им станали
известни, и изпращат с първата дипломатическа
поща получените български лични документи
на органите, които са ги издали.
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Раздел II
Заявление за издаване на български лични
документи
Чл. 5. (1) Български личен документ се
издава въз основа на подадено заявление по
образец съгласно приложения № 2, 3 или 4.
(2) Заявленията по ал. 1 при наличие на
техническа възможност се попълват с данни от
Националния автоматизиран информационен
фонд „Национален регистър на българските
лични документи“ (НАИФ „НРБЛД“) и се
предоставят на заявителя за установяване съответствие на данните.
(3) Данните в заявленията, които не са попълнени чрез НАИФ „НРБЛД“, и корекциите
на попълнените данни се отразяват от заявителя
на български език четливо на ръка.
(4) Образците на заявленията по ал. 1 се
публикуват и на интернет страницата на МВР.
Чл. 6. (1) В заявлението имената се изписват без съкращения съгласно представеното
удостоверение за раждане, удостоверение за
сключен граждански брак, удостоверение за
придобиване на българско гражданство или
влязло в сила съдебно решение.
(2) Имената на чужденците се изписват, както
са изписани в документите им за самоличност
или за пътуване, а имената на чужденците,
получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, които не притежават такива
документи, се изписват по реда, по който те са
ги посочили, в подписана от тях декларация
пред компетентния орган.
Чл. 7. (1) Заявленията за издаване на български лични документи се подават:
1. за лична карта и/или паспорт – в районно
управление на Министерството на вътрешните
работи (РУ на МВР), Столичната дирекция
на вътрешните работи (СДВР), областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР) по постоянен адрес, дирекция „Български документи за самоличност“
(ДБДС) – МВР, или в дипломатическите или
консулските представителства на Република
България в чужбина;
2. за дипломатически паспорт и служебен
паспорт – в МВнР;
3. за моряшки паспорт – в Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ (ИА „МА“)
или в териториалните є дирекции;
4. за временен паспорт и удостоверение за
завръщане в Република България на чужденец – в
дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;
5. за служебен открит лист за преминаване
на границата и за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – в
ДБДС – МВР;
6. за свидетелство за управление за моторно
превозно средство (МПС) на български граждани – в звената „Пътна полиция“ при СДВР/
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ОДМВР по постоянен адрес, а в случаите на
подмяна на свидетелството за управление на
МПС поради изтичане срока на валидност – и
в РУ на МВР, определени от главния секретар
на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите
на СДВР/ОДМВР или в дипломатическите или
консулските представителства на Република
България в чужбина;
7. за свидетелство за управление на МПС
на чужденци – в звената „Пътна полиция“ при
СДВР/ОДМВР;
8. за карта на бежанец, карта на чужденец
с хуманитарен статут, карта на чужденец, получил убежище, удостоверение за пътуване зад
граница на бежанец, удостоверение за пътуване
зад граница на чужденец с хуманитарен статут
и удостоверение за пътуване зад граница на
чужденец, получил убежище – в СДВР/ОДМВР
по постоянен адрес;
9. за временно удостоверение за напускане
на Република България – в МВнР;
10. за документи за самоличност по чл. 59,
ал. 1, т. 4 и 8 ЗБЛД и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 ЗБЛД – в дирекция
„Миграция“ (ДМ) – МВР, или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР;
11. за документи за пребиваване по чл. 59,
ал. 5 ЗБЛД – в МВнР.
(2) При подаване на заявлението лицата
удостоверяват самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, документ за
пътуване или друг заместващ документ.
(3) Заявлението не се приема при установена
липса или несъответствие на единен граждански
номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ),
личен номер (ЛН), имена и/или месторождение
с данните в НАИФ „НРБЛД“.
(4) Към заявлението за издаване на първи
български документ за самоличност на лице,
придобило българско гражданство, се прилага
официален документ за придобиване на българско гражданство и копие от националния
му документ за самоличност или за пътуване.
(5) За удостоверяване на трайно увреждане
при подаване на заявление за издаване на български личен документ се представя валиден
удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, копие от който се прилага към
заявлението.
Чл. 8. (1) Заявленията за бързо издаване на
български лични документи се подават:
1. за лична карта и/или паспорт – в РУ на
МВР, определени от главния секретар на МВР
или от упълномощени от него длъжностни лица
по предложение на директорите на СДВР/
ОДМВР, или в ОДМВР по постоянен адрес,
в ДБДС – МВР, или в дипломатическите или
консулските представителства на Република
България в чужбина;
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2. за служебен открит лист за преминаване
на границата и за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – в
ДБДС – МВР;
3. за карта на бежанец, карта на чужденец
с хуманитарен статут и карта на чужденец,
получил убежище – в СДВР/ОДМВР по постоянен адрес;
4. за дипломатически и служебен паспорт – в
МВнР;
5. за моряшки паспорт – в ИА „МА“ или в
териториалните є дирекции;
6. за свидетелство за управление на МПС – в
звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР
по постоянен адрес;
7. за документите за самоличност по чл. 59,
ал. 1, т. 4 и 8 ЗБЛД и документи за пребиваване
по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 ЗБЛД – в ДМ – МВР,
или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) Заявленията за експресно издаване на
български лични документи се подават:
1. за лична карта и/или паспорт – в РУ на
МВР, определени от главния секретар на МВР
или от упълномощени от него длъжностни лица
по предложение на директорите на СДВР/
ОДМВР, в СДВР/ОДМВР по постоянен адрес
или в ДБДС – МВР;
2. за служебен открит лист за преминаване
на границата и за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – в
ДБДС – МВР;
3. за дипломатически и служебен паспорт – в
МВнР.
(3) Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на български
личен документ, е основание издаването на
български личен документ чрез бърза или
експресна услуга да се трансформира в обикновена услуга.
Чл. 9. (1) При подаване на заявлението
заявителят прилага към него и цветна снимка,
която да съответства на изискванията съгласно
приложение № 5.
(2) Снимките за българските лични документи се изготвят от фотографи, регистрирани
по Търговския закон или по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз
(ЕС), или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство (ЕИП), запознати с изискванията
към тях, които се поставят на видно място в
ателието им.
(3) Снимка по ал. 1 не се представя в пунк
товете за приемане на заявления, в които има
техническа възможност за цифрово заснемане
на лицето на заявителя. Заснемането се извършва при спазване изискванията на т. 12 – 16 от
приложение № 5.
Чл. 10. (1) При подаване на заявлението
заявителят полага подпис под снимката в присъствието на длъжностното лице.
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(2) При подаване на заявление за издаване
на български личен документ лицата до 14
години не полагат подпис под снимката, а
навършилите 14 години полагат подпис под
снимката и подписват заявлението лично.
(3) Подписът се полага от лицето лично
според възприетия от него начин с предоставено от длъжностното лице пишещо средство
в контурите на определеното в заявлението
поле за подпис.
(4) Подписът на чужденец в български
личен документ е необходимо да съответства
на подписа му в националните документи за
самоличност или за пътуване.
(5) В пунктовете за приемане на заявления,
в които има техническа възможност, подписът
на заявителя се снема чрез специално техническо средство.
(6) Незрящите, както и лица с увреждания на
горните крайници, които по обективни причини
не са в състояние да подпишат заявленията и
са представили удостоверителни документи,
не полагат подписи върху тях. В тези случаи
длъжностното лице прочита съдържанието на
заявлението на глас в присъствието на двама
свидетели. При одобрение свидетелите подписват заявлението.
(7) Неграмотните, които не могат да се подписват, не полагат подпис и пръстов отпечатък
под снимката. В тези случаи длъжностното
лице прочита съдържанието на заявлението
на глас в присъствието на двама свидетели.
При одобрение заявлението се подписва от
свидетелите, а неграмотният полага пръстов
отпечатък от десния показалец.
(8) При получаване на български личен
документ или при отказ да бъде издаден такъв
документ заявителят или упълномощен от него
представител попълва собственоръчно на указаното място в заявлението имената си, дата и
място на получаване на документа или отказа
и полага подпис пред длъжностното лице.
Чл. 11. Заявление за издаване на български
личен документ не се приема в следните случаи:
1. когато не е попълнено съгласно изискванията на чл. 5 и 6 или е с поправки, зачертаване
или изтриване;
2. в случаите по чл. 7, ал. 3;
3. когато приложената снимка не отговаря
на изискванията;
4. при явно несъответствие на образа на
лицето с образа от снимката.
Чл. 12. При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални
документи или заверени копия от тях относно
новите обстоятелства.
Чл. 13. Към заявлението се прилага и документ за платена държавна такса.
Чл. 14. Българските граждани, които живеят
предимно в чужбина, при подаване на заявлението посочват в него освен постоянния си
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адрес на територията на Република България
и адрес на територията на държавата, където
пребивават.
Чл. 15. При подаване на заявление за издаване на български личен документ с електронен
носител на информация, съдържащ пръстови
отпечатъци, на заявителя се снемат пръстови
отпечатъци от десния и левия показалец при
спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36,
ал. 3 ЗБЛД.
Чл. 16. (1) При приемане на заявление за
издаване на български личен документ длъжностното лице го завежда в регистър. На заявителя се връчва талон за приетото заявление.
(2) Българските лични документи се издават
съобразно данните на заявителя към момента
на подаване на заявлението.
(3) Заявления, въз основа на които са издадени български лични документи, се съхраняват
до 20 години от датата на регистрирането им
там, където са приети. Съхранението и унищожаването им се извършва по технологичен
ред, утвърден от ръководителя на съответния
орган по чл. 1, ал. 2 ЗБЛД.
Чл. 17. (1) В случаите на изгубване, кражба,
повреждане или унищожаване на български
личен документ лицето е длъжно да подаде в
срок до 3 дни писмена декларация по образец
съгласно приложение № 6 относно тези обстоятелства в най-близкото РУ на МВР, СДВР/
ОДМВР, ДБДС – МВР, ДМ – МВР, или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на дипломатически
или служебен паспорт декларацията по ал. 1 се
подава в МВнР, което изпраща копие от нея в
срок до 7 дни на ДБДС – МВР.
(3) В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на моряшки паспорт
декларацията по ал. 1 се подава в ИА „МА“ или
в териториалните є дирекции, които изпращат
копие от нея в срок до 7 дни на съответната
ОДМВР, персонализирала документа.
(4) Пребиваващите на територията на друга
държава подават декларацията в най-близкото
дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина,
което изпраща копие от нея в срок до 7 дни
чрез МВнР на ДБДС – МВР. Оригиналът на
декларацията се изпраща с първата дипломатическа поща.
(5) Декларациите се предоставят от структурите, посочени в чл. 7.
(6) Образецът на декларацията по ал. 1 се
публикува и на интернет страницата на МВР.
(7) Лицата, притежаващи валиден универсален електронен подпис, могат да подадат
декларацията и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни
услуги на МВР.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ
Чл. 18. (1) Лична карта се издава или подменя
въз основа на заявление по образец съгласно
приложение № 2, подадено лично от заявителя.
Заявление за издаване на лична карта може да
се подаде и от лице, упълномощено от заявителя
с нотариално заверено изрично пълномощно,
в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(2) Заявление за бързо издаване на лична
карта може да се подаде и в дипломатическите
и консулските представителства на Република
България в чужбина само в случаите на подмяна, ако е налице възможност за служебно
препращане на преписката чрез МВнР до
ДБДС – МВР, и обратно до дипломатическото
или консулското представителство на Република
България в чужбина или ако дипломатическото
или консулското представителство на Република
България в чужбина предлага услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и заявителят
е заплатил за нея. Услугата се извършва чрез
сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги. Срокът
за издаването е до 60 дни.
(3) Заявление за издаване на лична карта
може да се подаде и по интернет чрез автоматизираната информационна система за
електронни услуги на МВР с притежавания от
лицето валиден универсален електронен подпис
в случаите по чл. 18а ЗБЛД. Органът, който
издава личната карта, изпраща до заявителя
на електронния адрес, посочен в заявлението,
потвърждение или отказ за издаването на
лична карта. В потвърждението се посочва, че
документът ще бъде издаден след заплащане
на държавна такса по електронен път чрез
автоматизираната информационна система за
електронни услуги на МВР.
(4) При подаване на заявлението длъжностното лице заснема чрез цифрови устройства
подписа и лицето на заявителя.
(5) Личните карти се персонализират в
СДВР/ОДМВР или в ДБДС – МВР.
Чл. 19. (1) При подаване на заявление за
издаване на първа лична карта към заявлението
се представя и удостоверителен документ за
раждане. По изключение могат да се представят
и други официални документи, удостоверяващи
данните за раждане. Копия от удостоверителните документи се прилагат към заявлението.
(2) При подаване на заявление за издаване
на лична карта в случаите по чл. 31а, ал. 3
ЗБЛД към заявлението се представя съдебно
решение за настаняване извън семейството,
копие от което се прилага, и положително становище на дирекция „Социално подпомагане“,
което се прилага.
Чл. 20. При подмяна на лична карта към
заявлението се прилагат:
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1. при изгубване, кражба, повреждане или
унищожаване на личната карта – декларация
по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ
за тези обстоятелства, ако има издаден такъв
документ от компетентните органи;
2. при промяна на ЕГН – удостоверителен
документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
3. при промяна на имената – официален
документ, удостоверяващ промяната, както
и удостоверителен документ от съответната
общинска администрация по постоянен адрес
на лицето за извършената промяна в неговия
личен регистрационен картон в случаите, когато
промяната не е отразена в Националната база
данни „Население”;
4. при промяна на постоянен адрес – удостоверителен документ от съответната общинска
администрация;
5. при съществени и трайни изменения на
образа – официален документ от съответните
компетентни органи;
6. при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи;
7. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по
т. 2 – 6 – предходната лична карта.
Чл. 21. (1) Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление
за издаване на лична карта в дипломатическо
или консулско представителство на Република
България в чужбина.
(2) В дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина, в които има техническа възможност,
длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа
и лицето на заявителя.
(3) Длъжностните лица в дипломатическото
или консулското представителство на Репуб
лика България в чужбина, в което е прието
заявлението, въвеждат личните данни от него,
информация за приложените документи, подпис
и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението
като „Искане за издаване на лична карта“.
(4) Искането за издаване на лична карта се
изпраща в ДБДС – МВР, по електронен път
чрез защитена комуникационна връзка. В срок
до 5 работни дни ДБДС – МВР, по електронен
път връща отговор до дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина относно съответствието
на попълнените данни в заявлението с тези в
НАИФ „НРБЛД“ и възможността за издаване
на лична карта. При съответствие на данните
искането се регистрира от ДБДС – МВР, като
прието заявление за персонализиране на личната карта.
(5) В случай че има несъответствие на
попълнените в заявлението данни с тези в
НАИФ „НРБЛД“, ДБДС – МВР, изпраща до
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дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина
по електронен път указания за отстраняване
на несъответствията. Дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина в срок до 7 работни дни
уведомява заявителя. В случай че в срок до един
месец от уведомяването всички несъответствия
не бъдат отстранени, процедурата по искането
за издаване на личната карта се прекратява от
ДБДС – МВР.
(6) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина,
в които при приемане на заявлението няма
техническа възможност за заснемане с цифрови
устройства на подписа и лицето на заявителя,
лицето подава заявление за издаване на лична
карта, като към него прилага и снимка съгласно
чл. 9, ал. 1. Приетото заявление се препраща
по служебен път от МВнР до ДБДС – МВР.
(7) Приетите по реда на ал. 6 в дипломатическите или консулските представителства на
Република България в чужбина заявления за
издаване на лична карта могат да се изпращат
от тях до МВнР по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма,
осъществяваща куриерски услуги. Заявленията
се изпращат чрез фирмата, осъществяваща куриерски услуги, ако в страната на пребиваване се
предлага услугата „препращане чрез куриерска
фирма“ и заявителят е заплатил за тази услуга.
(8) При получаване в ДБДС – МВР, от
дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина
чрез МВнР на заявления за издаване на лични
карти, приети по реда на ал. 6, в които са установени несъответствия на данните в заявлението с тези в НАИФ „НРБЛД“, ДБДС – МВР,
изпраща чрез МВнР до дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина указания за отстраняване
на несъответствията. Дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина в срок до 7 работни дни от
получаване на указанията уведомява заявителя.
В случай че всички несъответствия не бъдат
отстранени в срок до 3 месеца от уведомяването
на заявителя или ако дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина не изпрати съответните
документи – предмет на несъответствието, с
първата дипломатическа поща, когато графикът
за нея не позволява 3-месечният срок да бъде
спазен, процедурата за издаване на личната
карта се прекратява от ДБДС – МВР.
(9) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, изпраща персонализираните
лични карти чрез МВнР до дипломатическото
или консулското представителство на Република
България в чужбина, което уведомява заявителя
за издадения му документ в срок до 7 работни
дни. Министерството на външните работи може
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да изпраща персонализираните лични карти
до дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
по служебен път или чрез сертифицирана за
пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща
куриерски услуги, ако заявителят е поискал
използването на услугата „препращане чрез
куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга.
(10) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
уведомяват чрез МВнР органа, издал документа,
за получаването му от заявителя в срок до 7
работни дни.
(11) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
предоставят необходимата информация за изискванията към снимките за българските лични
документи на физически и юридически лица,
които са лицензирани да изготвят снимки за
документи за самоличност съгласно местното
законодателство.
(12) Заявленията, приети по реда на ал. 4
и 5, се съхраняват в дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина, където са приети, а по
ал. 6 се съхраняват в ДБДС – МВР.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТИ И ЗАМЕСТВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ
Раздел I
Паспорти
Чл. 22. (1) Паспорт се издава или подменя
въз основа на заявление по образец съгласно
приложение № 2, подадено лично от заявителя.
Заявление за издаване на паспорт може да се
подаде и от лице, упълномощено от заявителя
с нотариално заверено изрично пълномощно
в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(2) Заявление за бързо издаване на паспорт
може да се подаде и в дипломатическите и
консулските представителства на Република
България в чужбина. Срокът за издаването е
до 60 дни.
(3) Заявление за издаване на паспорт може да
се подаде и по интернет чрез автоматизираната
информационна система за електронни услуги
на МВР с притежавания от лицето валиден
универсален електронен подпис в случаите по
чл. 18а ЗБЛД. Органът, който издава паспорта,
изпраща до заявителя на електронния адрес,
посочен в заявлението, потвърждение или отказ
за издаването на паспорт. В потвърждението се
посочва, че документът ще бъде издаден след
заплащане на държавна такса по електронен
път чрез автоматизираната информационна
система за електронни услуги на МВР.
(4) При подаване на заявлението длъжностното лице заснема с цифрови устройства
подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на
заявителя при спазване разпоредбите на чл. 17,
ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
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(5) Паспортите се персонализират в СДВР/
ОДМВР или в ДБДС – МВР.
(6) При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:
1. при изгубване, кражба, повреждане или
унищожаване на паспорта – декларация по
чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за
тези обстоятелства, ако има издаден такъв
документ от компетентните органи;
2. при промяна на ЕГН – удостоверителен
документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
3. при промяна на имената – официален
документ, удостоверяващ промяната, както
и удостоверителен документ от съответната
общинска администрация по постоянен адрес
на лицето за извършената промяна в неговия
личен регистрационен картон в случаите, когато
промяната не е отразена в Националната база
данни „Население“;
4. при съществени и трайни изменения на
образа – официален документ от съответните
компетентни органи;
5. при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи;
6. при изтичане срока на валидност на
паспорта, при повреждане и в случаите по
т. 2 – 5 – предходният паспорт.
Чл. 23. (1) Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица,
ненавършили 14 години, се подава от техните
родители или настойници, които подписват
заявлението.
(2) Заявлението за издаване на паспорт или
на заместващ го документ на лица, навършили
14 години, но ненавършили 18 години, се подава
лично, като техните родители или попечители
изразяват съгласието си за издаване на паспорт
или на заместващ го документ, като полагат
подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.
(3) При отсъствие на родител, настойник или
попечител подписът в заявлението се полага
от лице, упълномощено от него с нотариално
заверено изрично пълномощно, или се представя
някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
3. препис-извлечение от акт за смърт на
един от родителите.
(4) При разногласие между родителите за
издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към
заявлението се прилага влязло в сила съдебно
решение за издаване на паспорт.
Чл. 24. (1) Дипломатически или служебен
паспорт се издава или подменя въз основа на
лично подадено заявление по образец съгласно
приложение № 2 до упълномощените от министъра на външните работи длъжностни лица.
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При приемане на заявлението длъжностното
лице заснема с цифрови устройства подписа,
лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя
при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и
чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
(2) Заявление за издаване на дипломатически
или служебен паспорт може да се подаде и от
лице, упълномощено от заявителя с нотариално
заверено изрично пълномощно в случаите по
чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(3) Дипломатическите и служебните паспорти се персонализират в ДБДС – МВР, и се
изпращат по служебен път в МВнР за връчване
на лицата.
(4) Срокът на валидност на дипломатическите
и служебните паспорти се определя от МВнР по
заявление на ведомството или организацията,
по чието искане са издадени. Максималният
срок на валидност е срокът, установен в чл. 36,
ал. 2 ЗБЛД.
(5) Подаването на заявления за издаване на
дипломатически или служебен паспорт на лица,
ненавършили 14 години, и на лица, навършили
14, но ненавършили 18 години, се извършва по
реда на чл. 10, ал. 2 и чл. 23.
(6) Упълномощените от министъра на
външните работи длъжностни лица по ал. 1
осъществяват контрол върху ползването на
дипломатическите и служебните паспорти.
Чл. 25. (1) Моряшки паспорт се издава
или подменя въз основа заявление по образец
съгласно приложение № 2, подадено лично от
заявителя. Заявление за издаване на моряшки
паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено
изрично пълномощно в случаите по чл. 17,
ал. 5 ЗБЛД.
(2) Заявленията за издаване на моряшки
паспорти се подават в ИА „МА“ или в териториалните є дирекции, откъдето по служебен
път се изпращат в съответната ОДМВР, в
която заявителят се явява лично за заснемане
с цифрови устройства на подписа, лицето и
пръстовите му отпечатъци при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат и
документите по чл. 47 ЗБЛД.
(4) Снемането на биометричните данни и
персонализирането на моряшките паспорти се
извършва в ОДМВР, определени от главния
секретар на МВР или упълномощени от него
длъжностни лица по предложение на ИА „МА“.
Чл. 26. (1) Българските граждани, които
пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическо
или консулско представителство на Република
България в чужбина.
(2) В дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина, в които има техническа възможност,
длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа,
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лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя
при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и
чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
(3) Длъжностните лица в дипломатическото
или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието
заявлението, въвеждат личните данни от него,
информация за приложените документи, подписа, снимката и пръстовите отпечатъци на
заявителя в автоматизирана информационна
система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на паспорт“.
(4) Искането за издаване на паспорт се
изпраща в ДБДС – МВР, по електронен път
чрез защитена комуникационна връзка. В срок
до 5 работни дни ДБДС – МВР, по електронен
път връща отговор до дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина относно съответствието
на попълнените данни в заявлението с тези в
НАИФ „НРБЛД“ и възможността за издаване на
паспорта. При съответствие на данните искането
се регистрира от ДБДС – МВР, като прието
заявление за персонализиране на паспорт.
(5) Когато има несъответствие на попълнените
в заявлението данни с тези в НАИФ „НРБЛД“,
ДБДС – МВР, изпраща до дипломатическото
или консулското представителство на Република
България в чужбина по електронен път указания
за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство
на Република България в чужбина в срок до
7 работни дни уведомява заявителя. В случай
че в срок до един месец от уведомяването на
заявителя всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване
на паспорта се прекратява от ДБДС – МВР.
(6) В дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина, в които няма техническа възможност
за заснемане с цифрови устройства на подписа,
лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя,
заявления за издаване на паспорт не се приемат.
(7) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, изпраща персонализираните
паспорти чрез МВнР до съответното дипломатическо или консулско представителство на
Република България в чужбина, което уведомява
писмено заявителя за издадения му документ
в срок до 7 работни дни. Министерството на
външните работи може да изпраща персонализираните паспорти до дипломатическите и
консулските представителства на Република
България в чужбина по служебен път или чрез
сертифицирана за пренос на ценни пратки
фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако
заявителят е поискал използването на услугата
„препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга.
(8) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
уведомяват чрез МВнР органа, издал документа, за получаването му от заявителя в срок до
7 работни дни.
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(9) Приетите по реда на ал. 4 и 5 заявления
се съхраняват в дипломатическото или консулското представителство на Република България
в чужбина, където са подадени.
Раздел II
Документи, заместващи паспорта
Чл. 27. (1) Временен паспорт се издава въз
основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично, а по изключение – от упълномощено лице, след представяне
на нотариално заверено изрично пълномощно.
(2) Подаването на заявления за издаване
на временен паспорт на лица, ненавършили
14 години, и на лица, навършили 14, но ненавършили 18 години, се извършва по реда на
чл. 10, ал. 2 и чл. 23.
(3) Длъжностните лица в дипломатическото
или консулското представителство на Репуб
лика България в чужбина, в което е прието
заявлението, въвеждат личните данни от него,
информация за приложените документи, заснетите с цифрови устройства подпис и лице на
заявителя в автоматизирана информационна
система, регистрират ги като „Искане за издаване на временен паспорт“ и ги изпращат
чрез МВнР за съгласуване с ДБДС – МВР, в
срок до 3 работни дни от датата на приемане
на заявлението.
(4) Дирекция „Български документи за
самоличност“ – МВР, уведомява чрез МВнР
дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина
за своето становище за издаване на искания
временен паспорт в срок до 3 работни дни.
(5) Дипломатическото или консулското
представителство на Република България в
чужбина уведомява заявителя за решението.
(6) В случай че заявителят не се яви да
получи временен паспорт в срок до 3 месеца
от уведомяването му, искането за издаване на
временния паспорт се анулира.
Чл. 28. (1) Заявление за издаване на временен документ за пътуване по чл. 39б ЗБЛД
се подава от гражданин на държава – членка
на ЕС, който не е български гражданин, в дипломатическо или консулско представителство
на Република България в чужбина.
(2) Лицата по ал. 1 прилагат към заявлението снимка и документи, с които могат да
удостоверят своята самоличност и гражданство.
(3) Заявлението за издаване на временен
документ за пътуване на гражданин на друга
държава – членка на ЕС, се попълва с технически средства или на ръка, с печатни букви
на английски или френски език.
(4) Длъжностните лица в дипломатическото
или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието
заявление по ал. 1, въвеждат данните от заявлението и данните за приложените документи,
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включително подписа и снимката на лицето, в
информационна система, регистрират ги под
формата на „Искане за издаване на временен
документ за пътуване“ и ги изпращат не по-късно
от два работни дни от датата на приемане на
заявлението до МВнР за съгласуване.
(5) Временен документ за пътуване на гражданин на държава – членка на ЕС, който не
е български гражданин, се издава след съгласуване с МВнР и само с изричното съгласие
на компетентните органи на държавата на
неговото гражданство. При необходимост се
иска съгласието и на компетентните органи на
държавата на обичайното му местопребиваване
или на държавата – цел на пътуването му.
(6) Срокът на валидност на временния документ за пътуване се определя от минималния
срок, който е необходим, за да бъде започнато и
завършено пътуването по най-краткия маршрут
и в най-кратък срок. Срокът на валидност не
може да бъде по-дълъг от 12 месеца.
(7) Дипломатическото или консулското
представителство на Република България в
чужбина уведомява лицето за полученото съгласие за издаване на временен документ за
пътуване или за отказ за неговото издаване в
срок до 3 работни дни.
(8) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
уведомяват незабавно органите по ал. 5 за
издаването на временен документ за пътуване.
(9) Ако лицето не се яви да получи временен
документ за пътуване в срок до 3 месеца от
датата на подаване на заявлението, временният
документ за пътуване се унищожава, за което
се уведомяват органите по ал. 5.
Чл. 29. (1) Служебният открит лист за преминаване на границата служи за преминаване
през конкретен граничен контролно-пропускателен пункт на Република България и за
движение в зоната, определена в съответния
международен договор.
(2) Служебен открит лист за преминаване
на границата се издава и подменя въз основа
на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя, а по
изключение – от упълномощено лице, след
представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно и получаване по служебен път
на официално искане от компетентния орган.
(3) Служебен открит лист за преминаване
на границата се издава със срок на валидност
една година с възможност за продължаване.
(4) Заявлението се подава в ДБДС – МВР,
където длъжностно лице заснема с цифрови
устройства подписа и лицето на заявителя.
(5) Служебният открит лист за преминаване
на границата се персонализира в ДБДС – МВР.
Чл. 30. (1) Временен паспорт за окончателно
напускане на Република България се издава на
лица, загубили българско гражданство.
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(2) Временен паспорт за окончателно напускане на Република България се издава въз
основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя в
ДБДС – МВР, а по изключение – от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Към заявлението
се прилага и удостоверение от Министерството
на правосъдието за издаден указ за загубване
на българското гражданство.
(3) При подаване на заявлението по ал. 2
длъжностно лице заснема с цифрови устройства
подписа и лицето на заявителя.
(4) Подаването на заявления за издаване на
временен паспорт за окончателно напускане
на Република България на лица, ненавършили
14 години, и на лица, навършили 14, но ненавършили 18 години, се извършва по реда на
чл. 10, ал. 2 и чл. 23.
(5) Временните паспорти за окончателно
напускане на Република България се персонализират в ДБДС – МВР.
Чл. 31. Документите по чл. 27, 28, 29 и 30
се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.
Чл. 32. (1) Видовете паспорти, както и
заместващите ги документи се връщат на органа, който ги е издал, в тримесечен срок от
изтичане срока на валидност на документа или
при получаване на нов документ.
(2) Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени
в някой от издадените му видове паспорти или
заместващи ги документи, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го
представи в срока по ал. 1 на органа, който го
е издал, и подаде искане по образец съгласно
приложение № 7. Лицето е длъжно да върне
документа в срок до 3 месеца след отпадане
на заявената необходимост.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Чл. 33. (1) Свидетелство за управление на
МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата
(ЗДвП). Свидетелство за управление на МПС
се издава и подменя въз основа на заявление
по образец съгласно приложение № 2, подадено
лично в звената „Пътна полиция“ на СДВР/
ОДМВР по постоянния адрес на заявителя и
след представяне на лична карта или паспорт.
Заявление за издаване на свидетелство за
управление на МПС може да се подаде и от
лице, упълномощено от заявителя с нотариално
заверено изрично пълномощно, в случаите по
чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(2) Заявление за издаване на свидетелство
за управление на МПС на български граждани
може да се подаде и в РУ на МВР, определени от
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главния секретар на МВР или от упълномощени
от него длъжностни лица по предложение на
директорите на СДВР/ОДМВР, само в случаите
на подмяна на свидетелство за управление на
МПС поради изтичане срока на валидност.
(3) При подаване на заявлението длъжностното лице заснема чрез цифрови устройства
подписа и лицето на заявителя.
(4) Заявление за издаване на свидетелство
за управление на МПС може да се подаде и
по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на
МВР с притежавания от лицето универсален
електронен подпис само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС
с валидността на предходното и при спазване
разпоредбите на чл. 18а ЗБЛД. Органът, който
издава свидетелството за управление на МПС,
изпраща до заявителя на електронния адрес,
посочен в заявлението, потвърждение или
отказ за издаването му. В потвърждението се
посочва, че документът ще бъде издаден след
заплащане на държавна такса по електронен
път чрез автоматизираната информационна
система за електронни услуги на МВР.
Чл. 34. (1) Българските граждани, които пребивават в чужбина, с изключение на
държавите – членки на ЕС, могат да подадат
заявление за подмяна на свидетелство за
управление на МПС в дипломатическо или
консулско представителство на Република
България в чужбина.
(2) В дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина, в които има техническа възможност,
длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа
и лицето на заявителя.
(3) Длъжностните лица в дипломатическото
или консулското представителство на Репуб
лика България в чужбина, в което е прието
заявлението, въвеждат личните данни от него,
информация за приложените документи, подписа и снимката на заявителя в автоматизирана
информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на свидетелство
за управление на МПС“.
(4) Искането за издаване на свидетелство за
управление на МПС се изпраща в отдел „Пътна
полиция“ (ОПП) при СДВР по електронен път
чрез защитена комуникационна връзка. В срок
до 5 работни дни ОПП – СДВР, по електронен
път връща отговор до дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина относно съответствието
на попълнените данни в заявлението с дан
ните в НАИФ „НРБЛД“ и възможността за
издаване на свидетелство за управление на
МПС. При съответствие на данните искането
се регистрира от ОПП – СДВР, като прието
заявление за персонализиране на свидетелство
за управление на МПС.
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(5) В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с данните в
НАИФ „НРБЛД“, ОПП – СДВР, изпраща до
дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина
по електронен път указания за отстраняване
на несъответствията. Дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина в срок до 7 работни дни
уведомява заявителя. В случай че в срок до един
месец от уведомяването всички несъответствия
не бъдат отстранени, процедурата по искането
за издаване на свидетелство за управление на
МПС се прекратява от ОПП – СДВР.
(6) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина,
в които при приемане на заявлението няма
техническа възможност за заснемане с цифрови
устройства на подписа и лицето на заявителя,
лицето подава заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС, като към
него прилага и снимка, съгласно чл. 9, ал. 1.
Приетото заявление се препраща по служебен
път чрез МВнР до ОПП – СДВР.
(7) Приетите по реда на ал. 6 в дипломатическите и консулските представителства на
Република България в чужбина заявления за
издаване на свидетелство за управление на
МПС могат да се изпращат от тях до МВнР
по служебен път или чрез сертифицирана за
пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща
куриерски услуги. Заявленията се изпращат чрез
фирмата, осъществяваща куриерски услуги,
ако в страната на пребиваване се предлага
услугата „препращане чрез куриерска фирма“
и заявителят е заплатил за тази услуга.
(8) При получаване в ОПП – СДВР, от дипломатическото или консулското представителство
на Република България в чужбина на заявления
за издаване на свидетелства за управление на
МПС, приети по реда на ал. 6, в които са установени несъответствия на данните в заявлението с тези в НАИФ „НРБЛД“, ОПП – СДВР,
чрез МВнР изпраща до дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина указания за отстраняване
на несъответствията. Дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина в срок до 7 работни дни
уведомява заявителя. В случай че всички несъответствия не бъдат отстранени в срок до 3
месеца от уведомяването на заявителя или ако
дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина не
изпрати съответните документи – предмет на
несъответствието, с първата дипломатическа
поща, когато графикът за нея не позволява
3-месечният срок да бъде спазен, процедурата
за издаване на свидетелство за управление на
МПС се прекратява от ОПП – СДВР.
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(9) Отдел „Пътна полиция“ – СДВР, изпраща
персонализираните свидетелства за управление
на МПС чрез МВнР до дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина, което уведомява заявителя
за издадения му документ в срок до 7 работни
дни. Министерството на външните работи може
да изпраща персонализираните свидетелства
за управление на МПС до дипломатическите
и консулските представителства на Република
България в чужбина по служебен път или чрез
сертифицирана за пренос на ценни пратки
фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако
заявителят е поискал използването на услугата
„препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга.
(10) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина
уведомяват чрез МВнР органа, издал документа, за получаването му от заявителя в срок до
7 работни дни.
(11) Заявленията, приети по реда на ал. 4
и 5, се съхраняват в дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в чужбина, където са приети, а по
ал. 6 се съхраняват в ОПП – СДВР.
Чл. 35. При издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите
съгласно актовете по прилагането на ЗДвП се
изискват и:
1. документ за платена държавна такса;
2. предходното свидетелство за управление
на МПС – при подмяна;
3. при изгубено, откраднато, повредено или
унищожено свидетелство за управление на
МПС – декларация за съответното обстоятелство по чл. 17, ал. 1.
Чл. 36. На чужденците с разрешено пребиваване в Република България и с придобита
правоспособност съгласно ЗДвП се издава
свидетелство за управление на МПС по реда
на тази глава въз основа на подадено заявление
по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 37. (1) Данните в заявлението се сверяват с данните в НАИФ „НРБЛД“ и в АИС
„КАТ“ и при съответствие на данните се издава
свидетелство за управление на МПС.
(2) Свидетелство за управление на МПС не
се издава при несъответствие в данните или
при неплатени глоби по ЗДвП.
Чл. 38. (1) На гражданите на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по
Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация
Швейцария, които пребивават продължително
или постоянно в Република България, се издава
свидетелство за управление на МПС, ако са
придобили правоспособност съгласно ЗДвП,
въз основа на подадено заявление по образец
съгласно приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1, които притежават
валидно свидетелство за управление на МПС,
издадено от друга държава – членка на ЕС, или
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от друга държава – страна по Споразумението
за ЕИП, или от Конфедерация Швейцария,
свидетелството за управление на МПС се подменя с българско свидетелство за управление
на МПС без полагане на изпит.
(3) На членовете на семейството на български
гражданин, както и на членовете на семейството
на гражданин на: друга държава – членка на ЕС,
на друга държава – страна по Споразумението
за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,
които не са български граждани и пребивават
продължително или постоянно в Република
България, свидетелството за управление на МПС
се издава или подменя по реда на ал. 1 и 2.
(4) Издадените свидетелства за управление
на МПС по ал. 1 – 3 не удостоверяват самоличността на притежателя.
(5) При подмяна на свидетелство за управление на МПС по реда на ал. 2 или 3 издадените
от други държави свидетелства за управление
на МПС се изземват и се изпращат чрез МВнР
на държавата, която ги е издала.
Чл. 39. (1) Свидетелство за управление на
МПС се издава при обикновена услуга до 30
дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане
на заявлението.
(2) Когато заявлението за подмяна на свидетелство за управление на МПС е прието в
дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, срокът
за издаване е до 90 дни.
(3) Издаденото свидетелство за управление
на МПС се получава лично от заявителя или
от упълномощено от него лице с нотариално
заверено изрично пълномощно, копие от което
се прилага към заявлението.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
Раздел I
Документи за самоличност и пребиваване, из
давани на пребиваващи в Република България
чужденци
Чл. 40. (1) На чужденците с разрешено пребиваване над 3 месеца в Република България се
издава разрешение за пребиваване въз основа
на подадено заявление по образец съгласно
приложение № 3. При подаване на заявлението длъжностното лице заснема с цифрови
устройства подписа и биометричните данни на
заявителя съгласно ЗБЛД, като:
1. чужденците, навършили 6-годишна възраст,
с разрешено продължително пребиваване в Република България се явяват лично в ДМ – МВР,
или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР
по настоящ адрес; данните от заявленията се
обработват в съответните информационни фондове от ДМ – МВР, или от звената „Миграция“
при СДВР/ОДМВР; документите по приети от

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

ДМ – МВР, или от звената „Миграция“ при
СДВР/ОДМВР заявления се персонализират от
съответното звено „БДС“ при СДВР/ОДМВР;
2. чужденците, навършили 6-годишна възраст,
с разрешено постоянно пребиваване в Република
България се явяват лично в ДМ – МВР, или
в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР по
постоянен адрес; заявлението и приложените
към него документи се изпращат в ДМ – МВР,
за обработване на данните в съответните информационни фондове; персонализация на
документите се извършва в ДБДС – МВР;
3. членовете на семейства на граждани на
ЕС, на граждани на държави – страни по Споразумението за ЕИП, на граждани на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на
ЕС, на държава – страна по Споразумението за
ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които
по силата на сключени международни договори
с ЕС имат право на свободно придвижване, с
разрешено продължително или постоянно пребиваване, се явяват лично в ДМ – МВР, или
в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР по
адрес на пребиваване; данните от заявленията
се обработват в съответните информационни
фондове от ДМ – МВР, или от звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР; документите по приети
от ДМ – МВР, или от звената „Миграция“ при
СДВР/ОДМВР заявления се персонализират от
съответното звено „БДС“ при СДВР/ОДМВР.
(2) Гражданите на ЕС, гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, и
гражданите на Конфедерация Швейцария подават заявления за издаване на удостоверения
за продължително и постоянно пребиваване по
образец съгласно приложение № 4. Заявленията
за издаването им се подават лично в ДМ – МВР,
или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР
по адрес на пребиваване. Заявление може да
се подаде и от упълномощено лице след представяне на пълномощно в случаите по чл. 17,
ал. 5 ЗБЛД. Данните от заявленията се обработват в съответните информационни фондове
от ДМ – МВР, или от звената „Миграция“
при СДВР/ОДМВР. Документите по приети
от ДМ – МВР, и от звената „Миграция“ при
СДВР/ОДМВР заявления се персонализират от
съответното звено „БДС“ при СДВР/ОДМВР.
(3) Удостоверение за пътуване на лице без
гражданство се издава на лица без гражданство,
установили се трайно и преимуществено и придобили този статут на територията на Република
България, и с разрешено постоянно пребиваване в Република България. Този документ се
издава и на лица под 14 години. Заявлението
по образец съгласно приложение № 3 се подава
лично в ДМ – МВР, или в звената „Миграция“
при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес. Заявленията и приложените към тях документи
се изпращат в ДМ – МВР, за обработване на
данните в съответните информационни фондове.
Документите се персонализират в ДБДС – МВР.
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(4) Временна карта на чужденец се издава
на чужденци, чиито национални документи за
самоличност са отнети в предвидените в Закона
за чужденците в Република България случаи.
Заявлението по образец съгласно приложение № 3 се подава лично в ДМ – МВР, или
в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР по
адрес на пребиваване. Данните от заявленията
се обработват в съответните информационни
фондове от ДМ – МВР, или от звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР по адрес на пребиваване. Документите по приети от ДМ – МВР,
и от звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР
заявления се персонализират от съответното
звено „БДС“ при СДВР/ОДМВР.
Чл. 41. (1) Заявленията за издаване на документите по чл. 59, ал. 1, т. 4 и 8, ал. 2, 3 и
4 ЗБЛД на лица, ненавършили 14 години, се
подават от техен родител или настойник, който
подписва заявлението.
(2) Заявленията за издаване на документите по ал. 1 на лица, навършили 14 години,
но ненавършили 18 години, се подават лично.
Родителят или попечителят на лица, навършили
14 години, но ненавършили 18 години, изразява
съгласието си за издаването на документа по
чл. 59, ал. 1, т. 8 ЗБЛД, като полага подпис в
определеното за това място в заявлението в
присъствието на длъжностно лице.
Чл. 42. (1) Към заявленията по чл. 40 се
прилагат:
1. копие на редовен документ за задгранично
пътуване, на друг заместващ го документ или
на български документ за самоличност;
2. цветна снимка, която да съответства
на изискванията съгласно приложение № 5;
снимка не се прилага, когато има техническа
възможност за цифрово заснемане на лицето
на заявителя;
3. копие на издаван предходен документ за
пребиваване;
4. документ за платена държавна такса.
(2) Чужденците с разрешено постоянно
пребиваване и лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Репуб
лика България, при подаване на заявление
по чл. 40, ал. 1, т. 2 освен приложенията по
ал. 1 представят и удостоверение за вписване
в регистрите на населението и удостоверение
за постоянен адрес.
(3) Чужденци с разрешено продължително
пребиваване при подаване на заявление по
чл. 40, ал. 1, т. 1 освен приложенията по ал. 1
представят и документи, удостоверяващи настоящ адрес.
(4) Чужденци с разрешено продължително и постоянно пребиваване, които подават
заявление по чл. 40, ал. 1, т. 3 и ал. 2, освен
приложенията по ал. 1 прилагат и декларация
за адрес на пребиваване.
Чл. 43. Българските лични документи на
чужденци се издават в срок до 30 дни от датата
на приемане на заявлението и се получават от
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заявителя в ДМ – МВР, или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР, където са приети
заявленията.
Чл. 44. (1) Заявлението за издаване на дип
ломатическа карта, консулска карта, карта на
административно-технически персонал или карта на обслужващ персонал се подава в МВнР.
(2) Картите по ал. 1 се персонализират в
ДБДС – МВР, и се изпращат в МВнР за връчване.
Чл. 45. Заявлението за издаване на временно удостоверение за напускане на Република
България се подава в МВнР. Документите се
персонализират в ДБДС – МВР, откъдето се
изпращат в МВнР за връчване.
Раздел II
Документи за самоличност, издавани на бежан
ци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци,
получили убежище
Чл. 46. (1) На чужденци, получили статут
на бежанец, хуманитарен статут или получили
убежище, навършили 14 години, се издават български документи за самоличност въз основа
на подадено заявление по образец съгласно
приложение № 3 в СДВР/ОДМВР по постоянен
адрес на заявителя.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично след
представяне на официален документ, издаден от
органите, които предоставят статут на бежанец,
хуманитарен статут или убежище. Заявлението
за издаване на документите за самоличност
може да се подаде и от лице, упълномощено
от заявителя с нотариално заверено изрично
пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(3) Документ за самоличност, предназначен
за пътуване зад граница на бежанец, чужденец
с хуманитарен статут или получил убежище, се
издава и на лица под 14 години.
(4) При подаване на заявлението при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3
ЗБЛД длъжностното лице заснема с цифрови
устройства подписа и:
1. лицето на заявителя – за карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут
и карта на чужденец, получил убежище;
2. лицето на заявителя и пръстовите му
отпечатъци – за удостоверение за пътуване зад
граница на бежанец, удостоверение за пътуване
зад граница на чужденец с хуманитарен статут
и удостоверение за пътуване зад граница на
чужденец, получил убежище.
Чл. 47. (1) Заявлението за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец,
удостоверение за пътуване зад граница на
чужденец с хуманитарен статут, удостоверение
за пътуване зад граница на чужденец, получил
убежище, на лица, ненавършили 14 години, се
подава от техен родител или настойник, който
подписва заявлението.
(2) Заявлението за издаване на удостоверение
за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с
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хуманитарен статут, удостоверение за пътуване
зад граница на чужденец, получил убежище, на
лица, навършили 14 години, но ненавършили
18 години, се подава лично, като родителят
или попечителят изразява съгласието си за
издаването на документа, като полага подпис
в определеното за това място в заявлението в
присъствието на длъжностно лице.
Чл. 48. (1) Към заявлението по чл. 46, ал. 1
се прилагат:
1. копие от официалния документ по чл. 46,
ал. 2;
2. цветна снимка, която да съответства на
изискванията на приложение № 5; снимка не
се прилага, когато има техническа възможност
за цифрово заснемане на лицето;
3. документ за платена държавна такса;
4. удостоверение за вписване в регистъра на
населението по постоянния адрес.
(2) В случаите по чл. 63а, ал. 5 ЗБЛД към
заявлението се представя съдебно решение
за настаняване извън семейството, копие от
което се прилага, и положително становище
на дирекция „Социално подпомагане“, което
се прилага.
(3) Документи за самоличност на бежанци,
чужденци с хуманитарен статут и чужденци,
получили убежище, се издават в срок до 30 дни
от датата на приемане на заявлението.
(4) Документите за самоличност на бежан
ци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се персонализират в
ДБДС – МВР.
Чл. 49. (1) Удостоверение за завръщане в
Република България на чужденец се издава от
дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина на:
1. лице без гражданство, което е изгубило
в чужбина българското си удостоверение за
пътуване зад граница на лице без гражданство;
2. бежанец, изгубил в чужбина българското
си удостоверение за пътуване зад граница на
бежанец;
3. чужденец с хуманитарен статут, загубил
в чужбина българското си удостоверение за
пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут;
4. чужденец по чл. 34, ал. 7 и чл. 58, ал. 5
от Закона за убежището и бежанците, който
не притежава валидни национални документи
за пътуване.
(2) За издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец лицата
подават заявления с приложена снимка. Към
заявлението се прилагат и документи, които
могат да удостоверят тяхната самоличност и
основанията за заявлението.
(3) В дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина, в които има техническа възможност,
длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и
лицето на заявителя съгласно ЗБЛД.
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(4) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на
Република България в чужбина, в което е
прието и обработено заявление по ал. 1 – 3,
въвеждат данните от заявлението и данните
от приложените документи, включително био
метричните данни и подписа на заявителя, в
информационна система, регистрират ги под
формата на „Искане за издаване на удостоверение за завръщане в Република България на
чужденец“ и ги изпращат за съгласуване чрез
МВнР в срок до два работни дни от датата на
приемане на заявлението.
(5) В случаите по ал. 1, т. 1 съгласуването
се извършва с ДМ – МВР, а в останалите
случаи – с Държавната агенция за бежанците.
(6) Органът по ал. 5 извършва необходимите
проверки и уведомява чрез МВнР дипломатическото или консулското представителство
на Република България в чужбина, в което е
прието заявлението, за даване на съгласие за
издаване или отказ за издаване на искания
документ за самоличност.
(7) Дипломатическото или консулското
представителство на Република България в
чужбина уведомява лицето за взетото решение
в срок до 3 работни дни.
(8) Издадените удостоверения за завръщане
в Република България на чужденци се получават по реда на правилника. Дипломатическите
и консулските представителства на Република
България уведомяват чрез МВнР органа по ал. 5
за получаването от заявителя на издадените
удостоверения за завръщане.
(9) В случай че заявителят не се яви да получи удостоверението за завръщане в Република
България на чужденец в разрешения срок на
валидност, искането се анулира, за което се
уведомява органът по ал. 5.
Г л а в а
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ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАН
БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
Чл. 50. (1) Персонализираният документ за
самоличност на български граждани се получава
лично от заявителя, от упълномощено от него
лице – след представяне на нотариално заверено
изрично пълномощно, или от лице, посочено от
заявителя в заявлението при подаването му, и:
1. попълване на съответното поле за получаване в заявлението;
2. връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв, или
подаване на искане по чл. 32, ал. 2 за задържане
на предходен документ.
(2) Персонализираните документи за самоличност на малолетните, непълнолетните и на
поставените под запрещение лица – български
граждани, се получават от родител, настойник,
попечител, от упълномощено тях лице – след
представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно, или от лице, посочено от родител,
настойник или попечител в заявлението пред
длъжностното лице при подаването му.
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(3) В случаите, когато персонализираният
български личен документ е издаден на основание на заявление, подадено по реда на
чл. 17, ал. 5 и чл.18а ЗБЛД, персонализираният
български личен документ се получава лично.
(4) Персонализираният документ за самоличност по чл. 59, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗБЛД се
получава лично от заявителя или от упълномощено лице след представяне на нотариално
заверено изрично пълномощно. Документите,
издадени на малолетни, непълнолетни и на
поставени под запрещение лица, се получават от родител, настойник, попечител или от
упълномощено от тях лице след представяне
на нотариално заверено изрично пълномощно.
(5) Персонализираният документ по чл. 59,
ал. 1, т. 4 и 8, ал. 2, т. 1 и 2 ЗБЛД се получава лично от заявителя и по изключение – от
упълномощено лице, след представяне на
нотариално заверено изрично пълномощно и
представяне на валидния национален документ
за самоличност на заявителя. Документите,
издадени на малолетни, непълнолетни и на
поставени под запрещение лица, се получават
от родител, настойник или попечител.
(6) Персонализираният документ по чл. 59,
ал. 2, т. 3 – 6, ал. 3, т. 1 и 2 ЗБЛД се получава лично от заявителя или от упълномощено
лице след представяне на нотариално заверено
изрично пълномощно. Документите, издадени
на малолетни, непълнолетни и на поставени
под запрещение лица, се получават от родител,
настойник, попечител или от упълномощено
от тях лице след представяне на нотариално
заверено изрично пълномощно.
(7) Персонализираният документ по чл. 59,
ал. 4 ЗБЛД се получава лично от заявителя,
от упълномощено лице – след представяне на
нотариално заверено изрично пълномощно, или
от лице, посочено от заявителя в заявлението
при подаването му. Документите, издадени на
малолетни, непълнолетни и на поставени под
запрещение лица, се получават от родител,
настойник, попечител, от упълномощено от
тях лице – след представяне на нотариално
заверено изрично пълномощно, или от лице,
посочено от родител, настойник или попечител
в заявлението пред длъжностното лице при
подаването му.
Чл. 51. Получаването на персонализираните
български лични документи от неграмотни, които не могат да се подписват, от незрящи, както
и от лица с увреждания на горните крайници,
които по обективни причини не са в състояние
да се подпишат за получаване на документа, се
извършва по реда на чл. 10, ал. 6 и 7.
Чл. 52. Длъжностното лице, което връчва
българския личен документ, сверява данните
от заявлението с данните от документа и
удостоверява съответствието им с подпис в
заявлението.
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ, СВЪРЗАНИ С
ИЗДАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Чл. 53. (1) Данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на
българските лични документи, се предоставят
от СДВР/ОДМВР, ДБДС – МВР, и ДМ – МВР.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят в устен
или в писмен вид или на други информационни
носители в срок до 14 дни след регистриране
на искане или лично подадено писмено заявление. Заявлението може да бъде подадено и
от лице, упълномощено с нотариално заверено
изрично пълномощно.
(3) При подаване на писменото заявление се
прилага и документ за платена държавна такса.
(4) Дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина
предоставят информация за приетите и обработените заявления за издаване на български
лични документи след съгласуване с МВнР.
(5) Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да
подават и по интернет чрез автоматизираната
информационна система за електронни услуги
на МВР заявления за получаване на данни по
ал. 1. В заявлението лицето посочва РУ на
МВР, СДВР/ОДМВР или ДБДС – МВР, където
да получи издаденото удостоверение.
Чл. 54. (1) Данните по чл. 53, ал. 1 се предоставят:
1. от СДВР и ОДМВР по седалището на заявителя – за данните по чл. 70, ал. 1, т. 1 ЗБЛД;
2. от СДВР и ОДМВР по постоянен или
настоящ адрес на заявителя – за данните по
чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗБЛД;
3. от СДВР и ОДМВР по седалище на
юридическото лице и местонахождението на
органа на съдебната власт – за данните по
чл. 70, ал. 1, т. 3 ЗБЛД;
4. от СДВР и ОДМВР по постоянен или
настоящ адрес на заявителя или по местонахождението на органа на съдебната власт – за
данните по чл. 70, ал. 3 ЗБЛД;
5. данните по т. 1 – 4, отнасящи се до чужденци, се предоставят от ДМ – МВР, или от
звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) Данните по чл. 53, ал. 1 във връзка с
чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗБЛД могат да бъдат предоставени и от ДБДС – МВР, в случаите, когато
заявителят е български гражданин и живее
преимуществено извън страната.
(3) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, и ДМ – МВР, предоставят
данни по чл. 53, ал. 1 на Администрацията на
Президента на Република България, на Конституционния съд, на Върховния касационен
съд и на Върховния административен съд,
на Върховната касационна прокуратура и на
Върховната административна прокуратура, на
Военно-апелативния съд и Военно-апелативната
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прокуратура, на главния прокурор на Република
България, на Националната следствена служба и на органите на изпълнителната власт по
чл. 19, ал. 2 и 4 от Закона за администрацията.
Чл. 55. (1) Издадените удостоверения се
получават лично от заявителя, от упълномощено от него лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или
от лице, посочено от заявителя в заявлението
пред длъжностното лице при подаването му, а
тези за данните по чл. 70, ал. 3 ЗБЛД – лично
от заявителя.
(2) Издадените удостоверения по заявления,
подадени по реда на чл. 53, ал. 5, се получават
лично от заявителя в посочено в заявлението
РУ на МВР, СДВР/ОДМВР или в ДБДС – МВР.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 8, ал. 3, чл. 18а, ал. 1, чл. 18б, чл. 19, ал. 1,
чл. 21, ал. 2, чл. 22, ал. 3, чл. 31, ал. 1, чл. 47а,
чл. 51, ал. 1, чл. 54, чл. 70, ал. 4, § 4 и 21 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за българските лични документи.
§ 2. Временният документ за пътуване по
чл. 28 е по единен образец на Европейския
съюз, а образецът на заявление се утвърждава
от министъра на външните работи.
§ 3. (1) Издаването на документи за самоличност съгласно чл. 140, ал. 1, т. 19 от Закона
за Министерството на вътрешните работи се
извършва по ред, определен с инструкция на
министъра на вътрешните работи и министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
(2) До издаването на инструкцията по ал. 1 се
прилага инструкцията, издадена на основание § 7
от преходните и заключителните разпоредби на
отменения Правилник за издаване на българските
документи за самоличност (ПИБДС), приет с
Постановление № 61 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 14 и 76 от 2000 г., бр. 15 и 49 от 2004 г., бр. 59
и 96 от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 38, 40 и 49
от 2007 г.; Решение № 15416 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 103 от 2009 г.).
§ 4. В случаите, предвидени в правилника,
електронната обработка и подаването на заявления и декларации по електронен път се
прилагат след създаване на организационни
условия и осигуряване на технически и програмни средства.
§ 5. (1) Организацията и технологията на
работа на структурите на МВР при издаване
на български лични документи се извършват
по ред, определен с инструкция на министъра
на вътрешните работи.
(2) Министърът на вътрешните работи и
министърът на външните работи могат да издават съвместни указания относно издаването
на български лични документи по заявления,
приети в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.
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(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
указания относно издаването на моряшките
паспорти.
§ 6. Заварените производства за издаване
на лични карти и/или паспорти по приети
заявления в дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина, по които не са издадени документи
поради несъответствие в данните, се прекратяват
от ДБДС – МВР, в срок 3 месеца от влизането
в сила на правилника, ако в рамките на този
срок несъответствията не са били отстранени
и е имало дипломатическа поща.
§ 7. (1) В дипломатическите и консулските
представителства на Република България в чужбина, в които няма техническа възможност за
приемане на заявления за издаване на български лични документи с електронен носител на
информация със записани биометрични данни,
се преустановява приемането на заявления за
издаване на паспорт в срокове, определени от
МВнР, като по искане на българските граждани
се издава временен паспорт.
(2) Срокът на валидност на паспорта без
електронен носител на информация може да
бъде продължен еднократно за срок до 1 декември 2010 г. от дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина, като за това се уведомява органът,
който го е издал.
(3) При създаване на техническа възможност
за издаване на български лични документи с
електронен носител на информация със записани
биометрични данни се преустановява издаването
на български лични документи по досегашния
ред. По приети преди това в дипломатическите
или консулските представителства на Република
България в чужбина заявления по образец съгласно приложение № 1 от отменения ПИБДС
за издаване на лична карта и/или паспорт и
получени в ДБДС – МВР, лична карта се издава, а паспорт не се издава.
§ 8. До създаването на техническа възможност за приемане на заявления по образец
съгласно приложение № 2 се подават заявления по образец съгласно приложение № 1
от отменения ПИБДС. До преустановяване
издаването на български лични документи по
досегашния ред подадените в дипломатическите
и консулските представителства на Република
България в чужбина заявления по образец съгласно приложение № 1 от отменения ПИБДС
за издаване на лична карта и паспорт, в които
има техническа възможност за снемане на биометрични данни, се изпращат в ДБДС – МВР,
само по електронен път, като заявлението се
съхранява там, където е подадено.
§ 9. До създаването на техническа възможност за приемане на заявления по образец
съгласно приложения № 3 и 4 се подават заявления по образец съгласно приложение № 2
от отменения ПИБДС.
§ 10. Българските лични документи, издадени
по досегашния ред, са валидни до изтичането
на срока им.
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
ТАБЛИЦА
за транслитерация на българската азбука в английската азбука
Българска
азбука

Транслитерация в
английската азбука
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Забележка. Съчетанието от буквите „ия“ в края на собствените имена на граждани и на наименованията на населени места се предава чрез „ia”.
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ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ: ………………………………………………………………………………………………………………
ПОЛУЧИХ ГОРНИЯ БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
УВЕДОМЕН СЪМ ЗА ОТКАЗА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
Основание за отказа: ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ДАТА:
ГР./С.
ПОДПИС:

Имена на служителя, връчил българския личен документ

Подпис на служителя:
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ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ: .......................................................................................................................
ПОЛУЧИХ ГОРНИЯ БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
УВЕДОМЕН СЪМ ЗА ОТКАЗА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
Основание за отказа: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ДАТА:

ГР./С.

Имена на служителя, връчил българския личен документ

ПОДПИС:

Подпис на служителя:
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ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ: ........................................................................................................................
ПОЛУЧИХ ГОРНИЯ БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
УВЕДОМЕН СЪМ ЗА ОТКАЗА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
Основание за отказа: .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ДАТА:

ГР./С.

Имена на служителя, връчил българския личен документ

ПОДПИС:

Подпис на служителя:
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Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1

16. Всички детайли от снимката на лицето
трябва да са ясно видими и различими.

Изисквания към снимките по чл. 9, ал. 1
1. Снимките да са актуални, направени до две
години преди датата на подаване на заявлението.
2. Снимките да са цветни и да са с видимо
добро качество.
Не се разрешават снимки, които са копирани
със скенери или размножителни машини, и ретуширани снимки.
3. Снимките се изработват върху материал с
гладка матова повърхност и с дебелина между
0,12 и 0,20 мм.
Не се разрешават снимки, изработени върху
гланцова и растерова хартия.
4. Снимките да са с размери: височина 45 мм
и широчина 35 мм.
Допуска се след обрязване на снимката размерите є да са с височина 47 ± 2 мм и широчина
37 ± 2 мм.
5. Височината на изобразеното лице върху
снимката, измерено от долната част на брадата
до върха на главата (включително косата), да е
между 31,5 и 36 мм, а за лицата до 14 години
между 25 и 35 мм.
6. Изобразеното лице на снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.
Не се приемат снимки, на които изобразените
лица са с десен или ляв полуанфас.
7. Снимките да са направени без ракурс – оста
на обектива да е хоризонтална и да се намира на
височината на очите.
Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста
на обектива е под височината на очите) или с
висок ракурс (оста на обектива е над височината
на очите).
8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив – 20 % сива плътност. Фонът може да варира
между 15 и 25 % от сивата скала.
9. Осветяването на лицето върху снимката да
е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.
Не се приемат снимки с дефект „червени очи“
в зениците или с контрово осветление.
10. Експонацията на снимките да е нормална.
Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.
11. Цветността на снимката да е нормална, а
цветовете – балансирани.
Не се приемат снимки в червеникав, синьозелен или жълтеникав нюанс.
12. Лицата върху снимките да са без шапки
и забрадки.
Разрешават се снимки на лица с шапка или
забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко
1 см от косата на сниманото лице.
13. Лицата върху снимките да са без очила.
Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се
носят постоянно и стъклата не са затъмнени и в
тях няма отблясъци, които влошават качеството
на изображението на очите.
14. Разрешават се снимки на лица с бради или
мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване
на брадата или мустаците се прави нова снимка и
се подменя българският личен документ.
15. Разрешават се снимки на лица с перука,
ако тя се носи постоянно.

Приложение № 6
към чл. 17, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на
българските лични документи
Долуподписаният/ата .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/ЛН............ .. .. .. .. с .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(посочва се видът на документа, с който се удостоверява самоличността)
издаден/а от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . на ..
.. .. .. .. .. .., постоянен (настоящ) адрес .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДЕКЛАРИРАМ:
(факти и обстоятелства по изгубването, открадването,
повреждането или унищожаването на българския
личен документ)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Известно ми е, че при намирането на българския личен документ съм длъжен/на незабавно
да го предам на органите на Министерството на
вътрешните работи, а в чужбина – на най-близкото
дипломатическо или консулско представителство
на Република България в чужбина.
С подаването на декларацията съм уведомен/а,
че .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(посочва се видът на българския личен документ)
ще бъде обявен/а за невалиден/на.
За декларирани от мен неверни данни нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .. .. .. .. .. .. .. ..
Гр. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Декларатор: .. .. .. .. .. ..
(подпис)
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Приложение № 7
към чл. 32, ал. 2
ДО
………………………………......................
ИСКАНЕ
от
……………………………………………………………………………….....,
ЕГН……………………………..., лична карта №……………… ,
издадена на ……………………от МВР – ……………………..
ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
Моля за Вашето разрешение да бъде унищожен
старият ми паспорт № …………….......... и ми бъде
върната паспортната бланка по следните причини:
..................................................................................
..................................................................................
Задължавам се да предам паспортната бланка
на органите на МВР в тримесечен срок след отпадане на необходимостта от ползване.
……………………………………...
(дата)
Уведомен съм, че за неспазване на посочения
срок подлежа на санкция съгласно разпоредбата
на чл. 81, ал. 1, т. 6 от ЗБЛД.
С уважение :………………….............
(подпис)
Дата………..
Получих унищожен паспорт № ……………………
Дата ………………		
1118

Подпис: ……………………

РЕШЕНИЕ № 50
ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
за обявяване на 11 ноември за професионален
празник на охранителя и частната охрани
телна дейност
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 11 ноември за професионален
празник на охранителя и частната охранителна
дейност.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1053
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

за социална сиг у рност меж ду Република
България и Република Корея
(Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. – ДВ,
бр. 88 от 2009 г. В сила от 1 март 2010 г.)
Република България и Република Корея
(оттук нататък наричани „договарящи страни“),
имайки желание да регулират отношенията
между техните две страни в областта на социалната сигурност,
се договориха за следното:
Ч а с т

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определения
1. За целта на спогодбата:
(а) „България“ означава Република България;
„Корея“ означава Република Корея;
(б) „гражданин“ означава:
по отношение на България: български
гражданин по смисъла на Конституцията на
Република България;
по отношение на Корея – гражданин на
Корея съгласно дефиницията в Закона за гражданството в съответствие с неговите изменения;
(в) „законодателство“ означава законите и
подзаконовите актове, посочени в член 2 на
спогодбата;
(г) „компетентен орган“ означава:
по отношение на България: министърът на
труда и социалната политика;
по отношение на Корея: министърът на
здравеопазването, благосъстоянието и семейните въпроси;
(д) „институция“ означава:
по отношение на България: Национален
осигурителен институт и Национална агенция
по приходите;
по отношение на Корея – Националната
служба за пенсиите;
(е) „пребиваване“ означава обичайното място
на пребиваване на лицето;
(ж) „престой“ означава временен краткосрочен престой по смисъла на законодателството
на договарящите страни;
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(з) „осигурено лице“ означава гражданин
на която и да е от договарящите страни или
осигурено лице, което е било подчинено на
законодателството на някоя от двете договарящи страни;
(и) „наследник“ означава всяко лице, определено или признато като такова съгласно
законодателството, прилагано от договарящата страна, предоставяща осигурителните
плащания;
(й) „осигурителен период“ означава който и
да било период на вноски, който е бил признат
и завършен според законодателството на една
договаряща страна, както и всеки друг период,
който е признат за приравнен на период на
вноски според това законодателство;
(к) „обезщетение“ означава по отношение
на договаряща страна което и да било парично
обезщетение, пенсия или помощ, предвидени
по законодателството, определено в член 2 на
тази спогодба, включително всяка добавка или
увеличение, приложими към такова парично
обезщетение, пенсия или помощ;
(л) „бежанец“ означава бежанец съгласно
дадената дефиниция от конвенцията, отнасяща
се до статута на бежанците от 28.07.1951 г. и
протокола към тази конвенция от 31.01.1967 г.;
(м) „лице без гражданство“ означава лице
съгласно дадената дефиниция от конвенцията,
отнасяща се до статута на лицата без гражданство от 28.09.1954 г.
2. Всички други понятия и изрази, използвани в тази спогодба, имат значението, което
им се придава в съответното законодателство.
Член 2
Приложимо законодателство
1. Тази спогодба се отнася до следното законодателство:
(a) По отношение на Корея:
(i) Националния закон за пенсиите;
(ii) по отношение само на част II от
		 спогодбата:
		 – Закона за осигуряване при зае		 тост;
		 – Закона за събиране на премии за
		 осигуряване при заетост и за осигу		 ряване за компенсации при трудови
		 злополуки (изключвайки разпоред		 бите относно премии за осигуряване
		 за компенсации при трудови злопо		 луки).
(б) По отношение на България:
(i) законодателството относно държав		 ното обществено осигуряване:
		 – пенсии за осигурителен стаж и
		 възраст, пенсии за инвалидност по		 ради общо заболяване;
		 – наследствени пенсии от всеки от
		 посочените видове;
(ii) по отношение само на част II от
		 тази Спогодба законодателството
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		 относно Държавното обществено
		 осигуряване:
		 – обезщетения за безработица.
2. Спогодбата се прилага също и към бъдещо законодателство, което изменя, допълва,
консолидира или отменя законодателството,
посочено в алинея 1 на този член.
3. Въпреки алинея 2 на този член спогодбата
не се отнася до закони и подзаконови актове,
които разширяват обхвата на съществуващото
законодателство на една от договарящите страни
по отношение на нови категории бенефициенти,
ако компетентният орган на тази договаряща
страна уведоми писмено компетентния орган
в другата договаряща страна в 6-месечен срок
от датата на публикуване на такива закони
или подзаконови актове, че не се предвижда
такова разширяване на обхвата на спогодбата.
4. Ако лицето няма право на обезщетение въз
основа на осигурителни периоди по законодателството на договарящите страни, правото на
лицето на това обезщетение се определя след
сумиране на тези периоди и на осигурителни
периоди, придобити по законодателството на
трета държава, с която двете договарящи страни
са обвързани чрез инструменти в областта на
социалната сигурност, които уреждат сумиране
на периоди.
Член 3
Персонален обхват
Тази спогодба се прилага към:
а) осигурени лица, които са или които са
били подчинени на законодателството на едната
или на двете договарящи страни;
б) други лица, чиито права произтичат от
правата на лицата по буква „а“.
Член 4
Еднакво третиране
Освен ако не е предвидено друго в спогодбата,
гражданите на всяка от договарящите страни,
бежанци и лица без гражданство, пребиваващи или с престой на територията на всяка от
договарящите страни, при прилагането на законодателството на договаряща страна получават
еднакво третиране с това на гражданите на
тази договаряща страна. Горното се отнася до
лицата на издръжка или до наследниците, които
пребивават или имат престой на територията
на всяка договаряща страна, по отношение на
техните права, произтичащи от лицата, посочени в този член.
Член 5
Износ на обезщетения
1. Освен ако друго не е предвидено в спогодбата, обезщетение съгласно законодателството
на една договаряща страна не може да бъде
намалявано, променяно, спирано или прекратявано на основание, че правоимащото лице
пребивава или има престой на територията на
другата договаряща страна, а обезщетението се
плаща на територията на другата договаряща
страна.
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2. Обезщетения съгласно законодателството на една договаряща страна се отпускат на
граждани на другата договаряща страна, които
пребивават или имат престой извън териториите
на договарящите страни, при същите условия,
при които се отпускат на граждани на първата
договаряща страна, които пребивават или имат
престой извън териториите на договарящите
страни.
Ч а с т

I I

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Член 6
Общи разпоредби
1. Освен ако в тази част не е предвидено
друго, наето лице, което работи на територията
на една договаряща страна, по отношение на
работата си е подчинено само на законодателството на тази договаряща страна.
2. Самостоятелно заето лице, което обичайно
пребивава на територията на договаряща страна
и което работи на територията на другата договаряща страна или на територията на двете
договарящи страни, по отношение на работата
си е подчинено само на законодателството на
първата договаряща страна.
3. Лице, което е наето на работа на територията на двете договарящи страни или е
самостоятелно заето на територията на една
договаряща страна и наето на територията на
другата договаряща страна, е подчинено само
на законодателството на договарящата страна,
на чиято територия обичайно пребивава.
4. Държавни служители или лица, третирани като такива, съобразно законодателството
относно законоустановена пенсия за държавни
служители на едната договаряща страна, които
са изпратени да работят на територията на
другата договаряща страна, са подчинени само
на законодателството относно законоустановена пенсия за държавни служители на другата
договаряща страна.
Член 7
Изпратени работници
1. Когато дадено лице в изпълнение на
служебни ангажименти към работодател,
който има регистриран офис на територията
на едната договаряща страна, бива изпратено
от този работодател да работи от негово име
на територията на другата договаряща страна,
към него продължава да се прилага само законодателството за задължително осигуряване
на първата договаряща страна за периода на
заетостта, но за не повече от 36 календарни
месеца, все едно че наетото лице е все още на
работа на територията на първата договаряща
страна. Тази алинея се отнася и до наето лице,
изпратено от своя работодател на територията
на една договаряща страна във филиала или
дъщерната фирма на работодателя на територията на другата договаряща страна.
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2. В случай че изпращането продължи извън периода, посочен в алинея 1 на този член,
законодателството на първата договаряща
страна, посочена в тази алинея, продължава
да се прилага за допълнителен период от 24
месеца, при условие че компетентните органи
на двете договарящи страни или определените
от тях институции постигнат съгласие за това
въз основа на съвместно искане от страна на
наетото лице и работодателя.
Член 8
Международни превози
1. Нищо в тази спогодба няма да повлияе на
законодателството на някоя от договарящите
страни относно задължителното осигуряване
на лица, работещи на борда на морско плавателно средство.
2. Ако предприятие за въздушен, наземен и
воден транспорт със седалище на територията
на едната договаряща страна изпрати работник
на посоченото предприятие на територията на
другата договаряща страна, спрямо него се прилага законодателството на първата договаряща
страна, все едно че работникът се намира на
територията на първата договаряща страна.
Член 9
Дипломатически представителства
и консулства
1. По отношение на членовете на дипломатически представителства и консулства, членовете
на техните семейства, както и по отношение
на частните домашни работници при членовете
на представителствата и консулствата, които
са изпратени на територията на другата договаряща страна, се прилага законодателството
на изпращащата страна.
2. По отношение на лицата, посочени в
алинея 1 на този член, които не са изпратени,
се прилага законодателството на договарящата
страна, на чиято територия се намира дипломатическото представителство или консулство.
3. Лицата, посочени в алинея 2 на този член,
които са граждани на договарящата страна, на
която принадлежи дипломатическото представителство или консулство, могат в срок 6 месеца
от деня на постъпването им на работа или от
датата на влизане в сила на тази спогодба да
изберат за тях да се прилага законодателството
на тази договаряща страна.
Член 10
Изключения от разпоредбите на чл. 6 – 9
1. След съвместна молба на наетото лице и
работодателя на това наето лице или при молба
на самостоятелно заето лице компетентните
органи или институции на двете договарящи
страни могат при постигане на споразумение
да направят изключение по отношение на
разпоредбите на чл. 6 – 9 от тази спогодба.
2. Ако към наетото или самостоятелно заетото
лице съгласно алинея 1 на този член се прилага
законодателството на едната договаряща стра-
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на, макар че той е на територията на другата
договаряща страна, това законодателство се
прилага все едно че наетото или самостоятелно
заетото лице работи на територията на първата
договаряща страна.
Ч а с т
I I I
РАЗПОРЕДБИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Член 11
Сумиране на осигурителни периоди и изчис
ляване на пенсии
1. Когато осигурителните периоди са били
завършени съгласно законодателството на двете договарящи страни, институцията на всяка
договаряща страна при определяне правото на
обезщетение според прилаганото от нея законодателство при необходимост взима предвид
осигурителни периоди в съответствие със законодателството на другата договаряща страна
при условие, че такива осигурителни периоди
не се припокриват с осигурителни периоди
според нейното законодателство.
2. Когато законодателството на една договаряща страна прави отпускането на определени обезщетения зависимо от осигурителни
периоди, завършени при упражняване на
дейност, която е обект на специална схема,
или правото на обезщетения е подчинено
на условието осигурителните периоди да са
завършени при упражняване на специфични
професии или трудова заетост, осигурителните
периоди, завършени според законодателството на другата договаряща страна, се вземат
предвид за отпускането на тези обезщетения,
ако са завършени в съответстваща схема, а
при наличие на несъответствие – ако са завършени на подобна работа. Ако сумирането на
осигурителни периоди не дава право на обезщетение в рамките на специална схема, тези
осигурителни периоди се сумират в рамките
на общата схема на осигуряване.
3. Изчисляването на пенсията се определя
от прилаганото законодателство на съответните
договарящи страни, освен ако не е предвидено
друго в тази спогодба.
Член 12
Независима пенсия
Ако всички условия за правото на плащане
съгласно законодателството на една от договарящите страни са били изпълнени независимо от
периодите на осигуряване, придобити съгласно
законодателството на другата договаряща страна, институцията на първата договаряща страна
определя плащането изключително на базата
на осигурителни периоди, придобити съгласно
законодателството на тази договаряща страна.
Член 13
Намаляване, спиране и прекратяване на
плащанията
По отношение на лицата, обхванати от тази
спогодба, законодателствата на двете договарящи
страни относно отказ, намаляване, спиране и
прекратяване на пенсии не се прилагат в случай,
че изплащаните пенсии са от един и същ вид.
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Член 14
Специални разпоредби, отнасящи се до
България
1. Ако осигурителните периоди, придобити
в България, са недостатъчни за правото на
пенсия, българската институция взема предвид и осигурителните периоди, придобити по
корейското законодателство, в съответствие с
член 11 на тази спогодба в обема, необходим
за преценяване на правото на пенсия, при
условие че тези периоди не съвпадат.
2. Размерът на паричното обезщетение се
определя съгласно българското законодателство за осигурителните периоди, придобити в
България, и дохода, върху който са внесени
осигурителни вноски за тези периоди.
3. Пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както
и пенсиите, несвързани с трудова дейност, с
изключение на социалните пенсии за старост,
се изплащат на територията на Корея, ако са
били отпуснати съгласно българското законодателство преди промяната на пребиваването
на правоимащото лице в Корея.
Член 15
Специални разпоредби, отнасящи се
до Корея
1. В съответствие с член 11 на тази спогодба
за получаване на обезщетение за инвалидност
или наследствено обезщетение изискването на
корейското законодателство дадено лице да
е осигурено към момента на настъпване на
осигурителното събитие се счита за изпълнено,
ако лицето е осигурено по отношение на дадено обезщетение съгласно законодателството
на България през период, в който възниква
осигурителното събитие съгласно законодателството на Корея.
2. Когато осигурителни периоди според законодателството на България са взети предвид
за установяване правото на обезщетения според
законодателството на Корея в съответствие с
член 11 и алинея 1 на този член, дължимото
обезщетение се определя, както следва:
(а) институцията на Корея най-напред изчислява размер на пенсия, равен на размера,
който би бил платим на лицето, ако всичките
зачетени осигурителни периоди според законодателството на двете дговарящи страни са
били завършени съгласно законодателството
на Корея; за определяне размера на пенсията
институцията на Корея взима предвид средния
стандартен месечен доход на лицето, докато
е подчинено на корейското законодателство;
(б) институцията на Корея изчислява частичното обезщетение, което следва да се плати в
съответствие със законодателството на Корея,
въз основа на размера на пенсията, изчислен
според предходната подточка, в съответствие
със съотношението между продължителността
на осигурителните периоди, взети предвид съгласно собственото законодателство, и общата
продължителност на осигурителните периоди,
които са взети предвид съгласно законодателството на двете договарящи страни.
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3. Еднократни възстановявания на граждани
на другата договаряща страна се извършват
при същите условия, които се извършват за
корейските граждани.
4. Разпоредби в законодателството на Корея,
ограничаващи правото на обезщетение за инвалидност и наследствено обезщетение поради
неплатени вноски в момент, когато лицето
отговаря на другите изисквания за право на
обезщетение, касаят само периода, обхванат
съгласно законодателството на Корея.
5. От институцията на Корея няма да се изисква да взема предвид осигурителни периоди,
възникнали преди най-ранната дата, от която
могат да се зачитат осигурителни периоди
съгласно нейното законодателство.
Ч а с т

I V

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 16
Административно споразумение
1. Компетентните органи на договарящите
страни сключват административно споразумение, в което залагат мерките, необходими за
изпълнението на тази спогодба.
2. В административното споразумение се
определят органите за връзка на договарящите
страни.
Член 17
Обмяна на информация и взаимна помощ
1. Компетентните органи и институции на
договарящите страни в рамките на съответните
им пълномощия:
(а) обменят взаимно до степента, разрешена
от прилаганото от тях законодателство, всяка
информация, която е необходима за изпълнението на тази спогодба;
(б) предоставят си взаимно помощ по
отношение на определянето на правото или
плащането на всяко едно обезщетение по тази
спогодба или по законодателството, към което
спогодбата се прилага; и
(в) обменят взаимно във възможно най-кратък срок информацията, която касае мерките,
предприети от тях с оглед прилагането на тази
спогодба, както и всякакви промени в съответното тяхно законодателство, които могат да
се отразят върху изпълнението на спогодбата.
2. Помощта, посочена в алинея 1(б) на този
член, се предоставя безплатно съобразно известни изключения, които могат да се уговорят
в административното споразумение, сключено
в съответствие с алинея 1 на член 16.
3. Лекарските прегледи, чието извършване
се изисква от законодателството на едната
договаряща страна и се отнасят за лице,
пребиваващо на територията на другата договаряща страна, се извършват по искане
на компетентната институция там, където
лицето пребивава на територията на другата
договаряща страна.
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Член 18
Конфиденциалност на информацията
Освен ако националните закони на една
от договарящите страни не изискват друго,
информацията за отделното лице, която в
съответствие с тази спогодба се предава на
компетентния орган или институция на тази
договаряща страна от компетентния орган или
институция на другата договаряща страна, се
използва изключително за целите на прилагането на спогодбата и на законодателството, до
което тя се отнася. Такава информация, получена от компетентния орган или институция
на една от договарящите страни, се управлява
в съответствие с националните закони на тази
договаряща страна за защита поверителността
и конфиденциалността на личните данни.
Член 19
Освобождаване от такси и заверка на доку
менти
1. Когато законодателството на дадена договаряща страна предвижда всеки документ,
който се представя пред компетентния орган
или институция на договарящата страна, да
бъде освободен напълно или частично от
такси, включително консулски и административни такси, освобождаването включва също
и съответните документи, които се представят
пред компетентния орган или институция на
другата договаряща страна в изпълнение на
спогодбата.
2. Документи и удостоверения, които се
представят за целите на тази спогодба, се
освобождават от изискванията за заверка от
дипломатически или консулски органи.
Член 20
Език за комуникация
1. Компетентните органи и институции на
договарящите страни могат да кореспондират пряко помежду си, както и с всяко лице,
където и да пребивава то, когато това е необходимо с оглед прилагане на тази спогодба
или законодателството, до което тя се отнася.
Кореспонденцията може да се води на всеки
от официалните езици на всяка договаряща
страна или на английски.
2. Заявление или документ не могат да
бъдат отхвърлени от компетентния орган или
институция на договаряща страна само защото
са написани на официалния език на другата
договаряща страна.
Член 21
Подаване на молби, декларации или жалби
1. Освен ако не е изрично предвидено в
тази спогодба, молби, декларации или жалби,
подадени до компетентния орган или институция на едната договаряща страна, с оглед
прилагането на тази спогодба се смятат за
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молби, декларации или жалби, подадени до
компетентния орган или институция на другата
договаряща страна.
2. Всяко искане за плащане, подадено по
законодателството на едната договаряща страна, се счита за искане за съответното плащане
по законодателството на другата договаряща
страна, освен ако лицето, подаващо искането,
не пожелае изрично правото на плащане да се
определи само по законодателството на първата
договаряща страна при условие, че лицето към
момента на искането:
(а) има право въз основа на възрастта да
подаде валидна молба за обезщетение от другата договаряща страна, и
(б) желае искането да се счита като искане
по законодателството на другата договаряща
страна, или
(в) предоставя информация, сочеща, че периоди на осигуряване са били завършени по
законодателството на другата договаряща страна.
3. Молби, декларации или жалби, които
трябва да бъдат подадени съгласно законодателството на едната договаряща страна в рамките
на определен период от време до компетентния
орган или институция, се считат като подадени
до съответния компетентен орган или институция на другата договаряща страна в рамките
на същия период от време.
4. При прилагане на разпоредбите на алинеи
1 и 2 на този член посоченият компетентен
орган или институция, до които е подадена
молбата, декларацията или жалбата, посочва
датата на получаване на документа и го предава
без закъснение на органа или институцията на
другата договаряща страна.
Член 22
Валута на плащане
1. Институцията на договаряща страна може
да изплаща обезщетения в съответствие с тази
спогодба във валутата на тази договаряща страна.
2. Плащането на обезщетения се извършва
директно на ползвателите на територията на
другата договаряща страна в резултат на прилагането на спогодбата в свободно конвертируема валута.
3. В случай, че дадена договаряща страна
наложи валутен контрол или други подобни
мерки, ограничаващи плащането, възстановяването или прехвърлянето на финансови
инструменти на лица, които се намират извън
територията на тази договаряща страна, тя без
забавяне взима подходящи мерки, за да осигури
плащането на всякаква сума, която трябва да
бъде платена в съответствие с тази спогодба
на лица, описани в член 3, които пребивават
на територията на другата договаряща страна.
Член 23
Решаване на спорове
1. Всеки спор по отношение на тълкуването или прилагането на спогодбата се решава
чрез директни преговори между компетентните
органи на договарящите страни.
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2. Ако спорът не може да се разреши по този
начин, спорът, по искане на едната или двете
страни, се предава на арбитражна комисия,
чийто състав и правила на дейност се определят
по споразумение между договарящите страни.
Ч а с т

V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 24
Преходни разпоредби
1. Тази спогодба не поражда каквото и да е
право на обезщетение за какъвто и да е период
преди датата на влизане в сила на спогодбата.
2. При условията на алинея 1 на този член
при определяне правото на обезщетение по
спогодбата се зачита всякакъв осигурителен
период, завършен преди датата на влизане в
сила на тази спогодба, както и всякакви други
относими събития, възникнали преди тази дата.
3. Определянето на право на обезщетения,
направено преди влизането в сила на настоящата спогодба, няма да окаже влияние върху
правата, породени от нея.
4. Обезщетения, определени преди влизане
в сила на тази спогодба, могат да се определят
отново при подаване на заявление, ако промяната в такова обезщетение е резултат само от
разпоредбите на спогодбата. Ако новото определяне според предишното изречение на тази
алинея води до липса на право или до право
на пенсия в размер, по-малък от платения за
последния период преди влизане в сила на
тази спогодба, се продължава изплащането на
предишния размер на пенсията.
5. При прилагането на член 7 в случай на
лица, които са били изпратени в договаряща
страна преди влизане в сила на спогодбата,
посочените в този член периоди на заетост
се считат, че започват от датата на влизане в
сила на спогодбата.
6. Разпоредбите на част III се прилагат само
за обезщетения, за които е подадено заявление на
или след датата на влизане в сила на спогодбата.
Член 25
Влизане в сила
1. Тази спогодба подлежи на ратификация.
2. Тази спогодба влиза в сила от първия ден
на третия месец, следващ този, в който е получена втората от нотите, с които договарящите
страни се уведомяват взаимно по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на
националните им законодателства за влизането
в сила на спогодбата.
Член 26
Прекратяване на спогодбата
1. Тази спогодба се сключва за неопределено
време. Всяка от договарящите страни може през
текущата календарна година в писмена форма
по дипломатически път да я денонсира от 1
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януари следващата година. Уведомяването не
може да става по-късно от три месеца преди
изтичането на предходната календарна година.
2. Ако тази спогодба се прекрати, правата,
отнасящи се до право или плащане на обезщетение, придобити в резултат от нея, се запазват.
Договарящите страни се уговарят за уреждане
на правата в процес на придобиване.
В потвърждение на горното долуподписаните,
бидейки надлежно упълномощени, подписаха
тази спогодба.
Съставена в Сеул на 30 октомври 2008 г. в
два екземпляра, всеки на български, корейски
и английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на различие в тълкуването текстът на английски език има предимство.
За Република България:
За Република Корея:
Емилия Масларова,
Ю Мьонг-хуан,
министър на труда и
министър на външните
социалната политика
работи и търговията
917

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специал
ност в системата на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.
и бр. 55 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „съгласно приложения № 1а и № 1б“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Обучение за извършване на високо
специализирани и специфични дейности извън посочените в приложенията по ал. 2 се
организира и провежда от висшите училища,
Военномедицинската академия и съсловните
организации на лекарите и на лекарите по
дентална медицина по реда на чл. 182 на Закона за здравето.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „образованието“ се
добавя „младежта“.
2. В ал. 3, т. 4 думите „правят предложения“
се заменят с „дават становище“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя:
„2. имената по документ за самоличност на
специализанта, гражданство и единен граждански
номер/личен или друг идентификационен номер
на чужденеца от документа за самоличност;“
б) създава се нова т. 3:
„3. придобитата от специализанта образователно-квалификационна степен, специалност и

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

професионална квалификация, серия, номер и
регистрационен номер на дипломата за висше
образование, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата;“
в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно
т. 4, 5, 6 и 7.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „и 3“ се заменят с „и 4“;
б) точка 2 се изменя:
„2. серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководителите на висшите училища
или на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването на
хартиен и на електронен носител:
1. данните по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 в едномесечен
срок от сключването на договорите по чл. 24;
2. информация в случаите по ал. 2, т. 6 в едноседмичен срок от настъпването на промените;
3. данните по ал. 2, т. 7 в едномесечен срок
от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност;
4. серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност в едномесечен срок от получаване на регистрационен
номер в регистъра на специализантите.“
§ 4. Член 8 се отменя.
§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Професионална квалификация по чл. 2,
ал. 2 се придобива от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по „медицина“
или по „дентална медицина“ и с придобита
специалност, в чиято област попада високоспециализираната или специфична дейност.“
§ 6. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) Обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 е с
минимална продължителност 12 месеца и се
провежда срещу заплащане на такса от обучавания, определена от висшите училища или
Военномедицинската академия.“
§ 7. В чл. 11а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, когато лицето по ал. 1 е
сключило и представи в Министерството на
здравеопазването договор с лечебно или здравно
заведение, в който е уговорено задължение за
специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност
за срок, не по-малък от продължителността му,
Министерството на здравеопазването определя на
лицето същото лечебно или здравно заведение
за постъпване на работа.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
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„(6) Практическото обучение е с пълна ежедневна продължителност, съобразно характера
на дейностите по съответната специалност.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
накрая се добавя „и съответно получава възнаграждение за нея в размера, определен в
договора по чл. 24“.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
4. Създава се ал. 9:
„(9) Колоквиумите, предвидени в учебната
програма, се провеждат пред комисия, съставена
от не по-малко от двама членове, назначена
със заповед на ръководителя на институцията,
провеждаща теоретичното обучение.“
§ 9. Член 13 се изменя:
„Чл. 13. (1) Обучението за придобиване на
специалността „обща медицина“ се провежда
съобразно учебната програма за срок от три
години, от които теоретично обучение – 8
месеца, и практическо обучение – 28 месеца.
(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко
6 месеца в акредитирано лечебно заведение
за болнична помощ и най-малко 6 месеца в
амбулатория за първична медицинска помощ,
акредитирана за обучение по „обща медицина“.“
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 накрая се добавя „или висше
училище, когато то провежда практическото
обучение“.
§ 11. Член 16 се отменя.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „включени в списъка по
чл. 8“ се заличават.
2. В ал. 5 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Броят на местата за провеждане на
обучение за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определя ежегодно
от висшите училища или Военномедицинската
академия в съответствие с капацитета им, както
и в съответствие с капацитета на провеждащото
практическото обучение лечебно заведение.“
§ 13. В чл. 19, ал. 1 след думите „специализанти и“ се добавя „в тридневен срок“.
§ 14. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „каси“ се поставя
запетая и се добавя „висшите училища и Военномедицинската академия“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. членове на научно-преподавателския
състав и преподаватели по практика във вис
шите училища по специалността „Медицинска
педагогика“.
§ 15. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) До класиране се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит
най-малко „много добър (4,50)“, която се
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получава като средноаритметична оценка от
оценките на членовете на изпитната комисия.
Оценяването се извършва с точност до 25
стотни. Оценките от изпита са окончателни
и се вписват от всеки член на комисията в
отделен изпитен протокол срещу номера на
кандидатите. При разлика в оценките на двама
от членовете на изпитната комисия, по-голяма
от 0,50, конкурсната работа се преразглежда
от председателя на комисията, чиято оценка
е окончателна. При провеждане на тестове
резултатите се преизчисляват от изпитната
комисия по шестобалната система.“
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя:
„3. стойността на обучението по съответната
специалност на лицата, които са спечелили
конкурс на място срещу заплащане, и размера
на получаваното възнаграждение за извършена
лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи;“
б) създава се нова т. 6:
„6. срокът на договора, който не може да е
по-голям от срока по чл. 12, ал. 8.“
2. В ал. 4 след думите „т. 2“ се добавя „и
3”, а думите „и по-голям“ се заменят с „а по
ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям“.
3. Алинея ал. 6 се изменя така:
„(6) Специализантите, приети по реда на
чл. 20, сключват договор с висшето училище
или Военномедицинската академия при спазване условията на ал. 2 и ал. 3, т. 1, 4 и 5. В
договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1
за извършена лечебно-диагностична дейност
и/или медицински и здравни грижи, когато
специализантът не получава възнаграждение
по трудово или служебно правоотношение.“
4. В ал. 7 числото „5“ се заменя с „6“.
5. В ал. 8 се създава изречение второ: „В
нея се вписва регистрационният номер на
специализанта от регистъра по чл. 6, ал. 2.“
6. Създава се ал. 9:
„(9) Регистрационните номера на специализантите се предоставят от Министерството
на здравеопазването на висшето училище или
Военномедицинската академия в 14-дневен срок
от сключването на договора по чл. 41, ал. 2.“
§ 17. В чл. 25 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти.
(4) По реда на ал. 1 се определя и ръководител на обучаващия се за придобиване на
професионална квалификация по чл. 2, ал. 2,
който е с призната специалност и не по-малко
от 5 години професионален опит в областта на
съответната високоспециализирана или специфична дейност.“

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

§ 18. В чл. 27, ал. 1, т. 1 числото „6“ се
заменя със „7“.
§ 19. Създава се чл. 27б:
„Чл. 27б. (1) Прехвърляне на специализанти
може да се извърши при следните условия:
1. писмена молба на специализанта до ректора на висшето училище;
2. прехвърлянето се осъществява на място
по същата специалност;
3. наличие на незаето място след провеждане
на конкурса, обявен по чл. 19, ал. 1, в приемащата обучаваща институция за практическо
обучение;
4. писмено съгласие на ректорите на съответните висши училища;
5. писмено съгласие на ръководителите на
съответните институции, провеждащи практическото обучение.
(2) Ректорът на висшето училище писмено
уведомява Министерството на здравеопазването
за прехвърлянето в тридневен срок, като прилага и копие на прекратения договор по чл. 24.
(3) Ректорът на приемащото висше училище
изпраща в Министерството на здравеопазването копие на сключения договор по чл. 24 в
тридневен срок.“
§ 20. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) Специализантите имат право на едно
явяване на държавен изпит за специалност в
рамките на една изпитна сесия.“
§ 21. В чл. 32, ал. 3 т. 6 се отменя.
§ 22. В чл. 34, ал. 1 след думата „връщат“
се добавя „от председателя на комисията“.
§ 23. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по
чл. 2, ал. 2 се провежда от изпитни комисии,
определени по реда на чл. 29 и 30, при условията и по реда на чл. 28, 31, 33 и 34.
(2) За допускане до държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация
по чл. 2, ал. 2 завършилите обучението специалисти подават молба до ръководителя на
висшето училище или на Военномедицинската
академия, към които са записани за обучение.
(3) Към молбата за допускане до държавен
изпит се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ професионален
стаж;
2. удостоверения за проведено индивидуално
или курсово обучение;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани
от съответните ръководители, когато съгласно
учебната програма се изисква изпълнението на
определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
4. атестат от ръководителя на обучението
за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирана или специфична
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дейност за практическата дейност, реализирана
по време на обучението, и изпълнението на
индивидуалния учебен план.“
§ 24. В чл. 40 думите „изготвени по предложение на“ се заменят със „след получаване
на становище от“.
§ 25. Създава се чл. 43:
„Чл. 43. Условията и редът за провеждане и
финансиране на обучението за придобиване на
професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се
определят с договор между висшето училище,
провеждащото практическото обучение лечебно
заведение и обучаващия се.“
§ 26. В § 7 думите „бъдат изключени от
списъка по чл. 8“ се заменят с „престанат да
отговарят на условията по чл. 7“.
§ 27. Параграф § 8 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 8. Носителите на наградите „Златен
Хипократ“ и „Златен Гален“, както и пълните
отличници по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ могат да
бъдат записани за обучение по избрана от тях
специалност, без да се явяват на конкурсен
изпит на места, финансирани от държавата, по
решение на академичния съвет на съответното
висше училище.“
§ 28. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А „Специалности, които са
включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3
на Директива 2005/36/ЕО за признаване на
професионални квалификации“, подраздел І
„Специалности за лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по „медицина“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 6 думите „Детски болести“ се заменят
с „Педиатрия“;
б) в т. 33 след думите „Пластично-възстановителна“ се добавя „и естетична“.
2. В раздел Б „Специалности, които не са
включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на
Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации“ се правят следните
изменения:
а) в подраздел І „Специалности за лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ по „медицина“ т. 2 и 15 се отменят;
б) в подраздел ІІ „Специалности за лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ по „дентална медицина“ т. 8 се отменя;
в) в подраздел ІІІ „Специалности за лица
с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по „медицина“ или с образователно-квалификационна степен „магистър“
по „дентална медицина“ се правят следните
изменения и допъленния:
аа) в наименованието на подраздела след
думите „магистър“ по „медицина“ се добавя
тире и думите „преподаватели във факултети
по дентална медицина“;
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г) в подраздел ІV „Специалности за лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ по „фармация“ се правят следните
изменения и допълнения:
аа) в т. 3 думите „билково дело“ се заменят
с „фитофармацевтични продукти“;
бб) в т. 7 след думата „Токсикология“ се
добавя „и токсикологичен анализ“;
д) в подраздел VІ „Специалности за лица с
висше немедицинско образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ се правят следните изменения
и допълнения:
аа) в т. 5 скобите и думите „за икономисти“
се заличават;
бб) точка 16 се отменя;
е) в подраздел VІІ „Специалности за лица
с висше медицинско и немедицинско образование“ се създава т. 6:

„42 Детски болести
43

7.

№ Високоспециализира- За лица с призната
на дейност
специалност
1. Инвазивна кардиоло- Кардиология
гия
2. Експертна ехокарди- Кардиология
ография
Детска кардиология
3. Постоянна кардио- Кардиология
стимулация
Детска кардиология
4. Инвазивна електро- Кардиология
физиология
Детска кардиология
5. И н в а з и в н а д е т с к а Детска кардиология
кардиология
6. Фетална ехокардио- Детска кардиология
графия

Приложение № 1б
Специфични дейности по чл. 2, ал. 2
№ Специфична дейност За лица с призната
специалност

Профилактика и кон- Специалности с претрол на вътреболнич- обладаваща терапевните инфекции
тична, хирургична или
клинико-диагностична
насоченост

Токсикология

Токсикология и токсикологичен анализ“

Допълнителни разпоредби
§ 31. По смисъла на тази наредба:
1. „високоспециализирана дейност“ е дейност
от съществено значение за живота и здравето
на хората, изискваща специални медицински
умения за разрешаване на сложни диагностични и лечебни случаи (включително работа със
специфична апаратура, импланти и др.), които
се придобиват чрез допълнително обучение,
проведено след придобиване на специалност
в системата на здравеопазването;
2. „специфична дейност“ е дейност с интердисциплинарен характер, за извършването на
която е необходимо допълнително обучение,
проведено след придобиване на специалност в
системата на здравеопазването.
§ 32. Навсякъде в текста на наредбата
думите „места за клинична ординатура и на
други“, „място за клинична ординатура или на
друго“ и „местата за клинична ординатура и
на другите“ се заличават.

Високоспециализирани дейности по чл. 2, ал. 2

2.

Пластично-възстано- Пластично-възстановителна хирургия
вителна и естетична
хирургия“

„6. Лечебни растения и Лечебни растения и
билково дело
фитофармацевтични
продукти

„Приложение № 1а

Отоневрология

Педиатрия

2. В раздел ІІІ „Специалности за лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
по „фармация“ се създават т. 6 и 7:

„6. Правно регулиране в здравеопазването
2“
(за магистри, работещи в системата на
здравеопазването)
§ 29. Създават се приложения № 1а и № 1б
към чл. 2, ал. 2:

1.
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§ 30. В приложение № 2 към § 10 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел І „Специалности за лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
по „медицина“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 15 се отменя;
б) в т. 28 след думите „Пластично-възстановителна“ се добавя „и естетична“;
в) създават се т. 42 и 43:

бб) точка 1 се изменя:
„1. Дентална образна диагностика
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Ушно-носно-гърлени
болести
Нервни болести

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. (1) Висшите училища, Военомедицинската академия и националните центрове
по проблемите на общественото здраве разработват, приемат и предлагат на министъра
на здравеопазването за утвърждаване единна
учебна програма по всяка високоспециализирана или специфична дейност в определена
област на здравеопазването по чл. 2, ал. 2 в
6-месечен срок от влизането в сила на тази
наредба.
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(2) До приемането на програмата по ал. 1
по „Инвазивна кардиология“ висшето училище
издава свидетелство за професионална квалификация по „Инвазивна кардиология“ по чл. 35
след успешно полагане на държавен изпит пред
определена от министъра на здравеопазването
временна изпитна комисия.
(3) До изпита по ал. 2 се допускат лекари,
които отговарят на едно от следните условия:
1. притежават призната специалност „Кардиология“ и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната
кардиология, в рамките на който са извършили
самостоятелно 600 диагностични процедури в
областта на инвазивната кардиология и 150
интервенционални процедури (ангиопластики);
2. притежават призната специалност „Вът
решни болести“ и имат най-малко пет години
професионален опит в областта на инвазивната
кардиология, в рамките на който са извършили
самостоятелно 600 диагностични процедури в
областта на инвазивната кардиология и 150
интервенционални процедури (ангиопластики);
3. притежават призната специалност „Детска
кардиология“ и имат най-малко две години
професионален опит в областта на инвазивната детска кардиология, в рамките на който са
извършили 150 диагностични процедури и 50
интервенционални процедури, включително и
в имплантиране на затварящи устройства.
(4) За допускане до държавен изпит лекарите
подават молба до ръководителя на висшето училище, към която прилагат следните документи:
1. свидетелство (диплома) за призната специалност „Кардиология“, „Вътрешни болести“
или „Детска кардиология“, съответно документ
за признаването є от компетентен орган в
Република България, когато специалността е
придобита в друга държава;
2. документ за професионален опит в областта
на инвазивната кардиология със съответната
продължителност по ал. 3;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от
началника на съответната клиника, отделение
или лаборатория по кардиология, в която се
извършват дейности по инвазивна кардиология,
в университетска болница в страната, съдържащи
информация за съответните процедури по ал. 3.
(5) За определянето на състава на изпитната
комисия и провеждането на държавния изпит по
ал. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 30, 33 и 34.
§ 34. (1) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават на места
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за клинична ординатура, продължават обучението
си на места, финансирани от държавата.
(2) Специализантите, които към влизането
в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност „Отоневрология”, могат
да продължат обучението си по специалност
„Ушно-носно-гърлени болести“ или по специалност „Нервни болести“.
(3) Специализантите, които към влизането
в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност „Козметична (естетична) хирургия”, продължават обучението си по
специалност „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“ в акредитирано лечебно
заведение по техен избор или определено от
министъра на здравеопазването.
§ 35. Прехвърляне на специализанти може
да се извършва при условията и по реда на
чл. 27б и за приетите преди влизането в сила
на тази наредба специализанти на обявените
от министъра на здравеопазването по реда на
чл. 18, ал. 5 места.
§ 36. За свидетелство за професионална
квалификация по чл. 2, ал. 2 по смисъла на
чл. 35 се признават издадените преди влизане
в сила на тази наредба удостоверения или свидетелства за професионална квалификация по
реда на отменените Наредба за следдипломна
квалификация на висшите медицински кадри,
Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното
обучение на специалистите с висше медицинско
образование в системата на здравеопазването,
Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование
в системата на здравеопазването и Наредба
№ 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в
системата на здравеопазването.
§ 37. В чл. 35 ал. 1 от Наредба № 18 от
2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 54 от 2005 г.; изм., бр. 67 от
2006 г., бр. 77 от 2008 г. и бр. 11 от 2009 г.)
се изменя така:
„(1) Заповедта на министъра на здравеопазването за присъдената акредитационна
оценка се публикува в „Служебен бюлетин“
на Министерството на здравеопазването и на
страницата на Министерството на здравеопазването в Интернет.“
§ 38. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 39. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието, младежта и науката и с
министъра на финансите.
Министър: Б. Нанев
971
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-915
от 24 ноември 2009 г.
На основание чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност и чл. 25, ал. 4
от Закона за администрацията утвърждавам Държавна профилактична програма за задължителните
мерки за профилактика и борба срещу болестите
по животните през 2010 г. съгласно приложението.
Заповедта отменя Заповед № РД 09-829 от
29.Х.2009 г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
За министър: Г. Костов
Приложение
ДЪРЖАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА
за задължителните мерки за профилактика и борба
срещу болестите по животните през 2010 г. съгласно
чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност
1. ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА СРЕЩУ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ
С цел планиране на мероприятията срещу заразните болести съгласно тази програма се вземат под
внимание следните обстоятелства:
– действащите нормативни документи: Закон за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), регламенти на Европейската общност и съответни наредби
за профилактика, ограничаване и ликвидиране на
огнища на заразни заболявания;
– изискванията на Международния зоосанитарен код;
– одобрените за 2010 г. програми за кофинансиране с решения на ЕК на постоянния комитет по
хранителната верига и здравеопазване на животните;
– одобрените от министъра на земеделието и
храните национални програми за надзор на болестите през 2010 г.;
– Списъкът за общите мерки за борба със
заразните и паразитните болести по животните и
птиците по чл. 120 ЗВД, срещу които през 2010 г.
държавните ветеринарномедицински органи ще
провеждат задължителни профилактични и принудителни мероприятия;
– броят на животновъдните обекти, стада и
животни в населените места, влизащи в състава на
ветеринарните участъци;
– епизоотичният статус на животните в населените места, влизащи в състава на ветеринарните
участъци;
– въведените мерки за биосигурност на живот
новъдните обекти от собствениците;

– наличието на обекти с епизоотично значение
и връзките между тях с други обекти с епизоотично
значение;
– епизоотичната обстановка в съседните на
Република България страни и в останалите държави – членки на ЕС;
– епизоотологичната, епидемиологичната и икономическата значимост на отделните инфекциозни
болести.
2. ИМУНОПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ
ПО ЧЛ. 120, АЛ. 3 ЗВД
2.1. Имунопрофилактични мероприятия
2.1.1. Ваксинация против антракс:
2.1.1.1. В стационарните за антракс селища се
извършва двукратна ваксинация – пролет и есен, на
всички говеда и еднокопитни над тримесечна възраст
и овце и кози над двумесечна възраст.
2.1.1.2. В селища, в които е констатиран антракс
еднократно през последните 30 години, се извършва
еднократна ваксинация на говеда, овце и еднокопитни при навършване на посочената по-горе възраст.
2.1.1.3. Ваксинация на биволи, кози, свине и
еднокопитни в райони, свободни от антракс, се
извършва само при констатиране на заболяването
след писмено разрешение от ЦУ на НВМС.
Забележки:
1. Стационарно за антракс e селище и територията
около него, в което през последните 30 години заболяването е констатирано най-малко два пъти.
2. Всички извършени ваксинации на едрите и дребните преживни животни се въвеждат в интегрираната
информационна система на НВМС.
2.1.2. „Орална“ ваксинация на дивите свине срещу класическа чума по свинете – НВМС изпълнява
одобрена от ЕК Програма за надзор и ерадикация
на КЧС, включваща и ваксинация на дивите свине
орално с „жива“ ваксина щам „К“.
2.1.2.1. Дивите свине, обитаващи на землищата на
общините, разположени в дълбочина 40 километра от
държавната граница по северната и западната част
на страната, се ваксинират „орално“ с жива ваксина
щам „К“. Извършват се три ваксинационни кампании
през февруари, юни и ноември с по две залагания
на ваксиналните примамки през 10 – 14 дни.
2.1.3. Ваксинация срещу Нюкясълска болест
(псевдочума) по птиците (кокошки, бройлери, фазани,
пуйки, спортни гълъби и гълъби за представление).
Задължителна поголовна ваксинация срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците (кокошки
носачки, родителски стада и бройлери, фазани, пуйки
и спортни гълъби и гълъби за представление) се
извършва на основание чл. 5 от Наредба № 31 от
2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума)
по птиците и за условията и реда за прилагането им
(обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм., бр. 76 от 2006 г.,
бр. 64 от 2008 г. и бр. 29 от 2010 г.) във:
1. всички населени места, разположени в десеткилометровата гранична зона по границата с Румъния,
Република Сърбия и Република Македония;
2. всички населени места, разположени в петкилометровата зона около промишлени птицеферми;
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3. всички населени места, разположени около езера
и резервати с мигриращи птици и „влажни зони“;
4. всички промишлени птицеферми в страната,
регистрирани като животновъдни обекти, съгласно ЗВД;
5. ваксинация на еднодневни бройлери в люпилните в страната, регистрирани като животновъдни
обекти, съгласно ЗВД;
6. ваксинация на всички птици, отглеждани в
„заден двор“ в населените места от областите Видин,
Враца и Монтана.
Забележка. Ваксинацията срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците се извършва само с
регистрирани в страната „лентогенни“ ваксини, като в
промишлените птицеферми и в люпилните ваксината
и манипулацията са за сметка на собствениците им.
Ваксинацията по т. 1, 2 и 3 се извършва, както
следва:
а) пролетна: с „лентогенни“ ваксини – при младите птици, след 15-ия ден от излюпването съгласно
указанията на фирмата производител;
б) есенна: реваксинация с „инактивирана“ ваксина – подрастващи и възрастни птици съгласно
указанията на фирмата производител.
Ваксинацията по т. 4 и 5 се извършва на всички
категории птици от ветеринарния лекар, обслужващ
птицефермата или люпилнята, съгласно одобрената от
директора на съответната РВМС схема, представена
от собственика на птицефермата или люпилнята, като
може да се използват и регистрираните в страната
поливалентни ваксини.
Ваксинация на пуйки, пернат дивеч, отглеждан
във ферми, и гълъби:
1. пуйките се ваксинират със същите ваксини и
методи с двойни дози ваксина;
2. пернатият дивеч, отглеждан във ферми (волиери), се реваксинира с ваксина „лентогенен“ щам
съгласно указанията на фирмата производител две
седмици преди разселването му;
3. спортните гълъби и тези, предназначени за състезания и изложби, се реваксинират с „инактивирана“
ваксина на 4-седмична възраст и се реваксинират
4 до 6 седмици преди започване на състезателния
сезон или мероприятието, в което ще участват.
За контрол на имунния статус на ваксинираните
птици, 15 – 20 дни след ваксинацията, от всяко стадо
задължително се изследват от 20 до 40 броя кръвни
проби за контрол на напрежението на имунитета и
контрол на извършената ваксинация.
Освен едновалентни ваксини срещу Нюкясълска
болест (псевдочума) по птиците може да се използват
и комбинирани поливалентни ваксини, регистрирани
в Република България.
2.1.4. Бяс
2.1.4.1. Ваксинация при констатиран случай на
бяс – след лабораторно потвърждаване на болестта
бяс при животните, в засегнатото населено място
или в част от него задължително се ваксинират
всички кучета, котки и домашни животни, излизащи
на паша (съгласно чл. 17, т. 7 от Наредба № 23 от
2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при
животните – ДВ, бр. 55 от 2002 г.). Извършената
ваксинация се отразява в Интегрираната информационна система на НВМС.
Ваксинацията на домашните кучета по т. 3.1.29 се
извършва съгласно изискванията на чл. 120, ал. 4 ЗВД.
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2.1.4.2. Ваксинация на лисиците – НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за орална ваксинация
на лисиците. Програмата обхваща разпространение
с летателни средства на ваксина на територията на
областите в Северна България, Софийска област,
област София-град, област Кюстендил и Перник. На
1 кв. км се залагат от 18 до 25 ваксинални примамки.
Забележка. При извършване на посочените по-горе имунопрофилактични мероприятия от държавния
бюджет се заплаща само стойността на ваксината и
манипулацията. Всички консумативи – индивидуални
игли, спринцовки, транспортни разходи и разходи по
фиксиране на животните, се заплащат от собствениците на животни, с изключение на посочените при
ваксинацията на птици, отглеждани в промишлените
птицеферми и в люпилните, където всички разходи са
за сметка на собствениците. Залагането на ваксиналните примамки против бяс по лисиците е за сметка
на държавния бюджет.
2.1.5. Идентификация на животните
2.1.5.1.1. Всички едри преживни животни, разплодни свине в промишлените свинеферми и всички свине в останалите ферми се идентифицират с
индивидуална(и) ушна(и) марка(и) съгласно Регламент 1760/2000 и Директива 92/102.
2.1.5.1.2. Всички дребни преживни животни се
идентифицират с индивидуална(и) ушна(и) марка(и)
и електронен чип под формата на ушна марка или
търбушен болус съгласно Регламент 21/2004.
2.1.5.1.3. Всички еднокопитни се идентифицират
с паспорт и инжектируем електронен чип съгласно
Регламент 504/2008.
2.1.5.2. Брой на животните, подлежащи на идентификация през 2010 г., по видове, както следва:
2.1.5.2.1. Брой едри преживни животни – 300 000.
2.1.5.2.2. Брой дребни преживни животни – 3 000 000.
2.1.5.2.3. Брой свине – 1 000 000.
2.1.5.2.4. Брой еднокопитни – 225 000.
Свинете за угояване в промишлените свинекомплекси могат да се идентифицират с обща ушна марка,
носеща уникалния номер на животновъдния обект.
При извършване на масови имунопрофилактични
и диагностични мероприятия в списъка на стопаните
(образец ЗЖ-1) се вписва пълният идентификационен
номер на третираното животно.
2.1.5.3. Регистрацията и идентификацията на пчелните семейства се извършва съгласно изискванията
на чл. 3 от Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация
и идентификация на пчелните семейства. (обн., ДВ,
бр. 70 от 2002 г.; изм., бр. 46 от 2008 г.).
2.2. Диагностични изследвания
2.2.1. Алергични диагностични изследвания:
2.2.1.1. Туберкулоза говеда.
2.2.1.1.1. Еднократно интрадермално изследване
на всички телета, навършили шестседмична възраст
през 2010 г.
2.2.1.1.2. Еднократно интрадермално изследване
на всички говеда, които са показали неопределени
реакции през 2009 г., съгласно § 31 и 32 от приложение № 2 на Наредба № 5 от 2008 г. за здравните
изисквания към говеда и свине при придвижването
или транспортирането им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат, и системите за
надзор (ДВ, бр. 31 от 2008 г.).
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2.2.1.1.3. За говеда, отглеждани в стада, официално свободни от туберкулоза, периодът на интрадермалните изследвания за туберкулоза се определя
от ЦУ на НВМС.
2.2.1.1.4. В стада с констатирана туберкулоза
по говедата изследванията се извършват съгласно
чл. 27, ал. 4 от Наредба № 5 от 2008 г. за здравните
изисквания към говеда и свине при придвижването
или транспортирането им между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз, и за
определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат, и системите за надзор.
2.2.1.1.5. Еднократно интрадермално изследване
на всички говеда, навършили шестседмична възраст,
внесени в страната от трети страни, по време на
задължителната карантина.
Забележка. Изследването по т. 2.2.1.1.5 се заплаща
от собственика на внесените говеда.
2.2.1.2. Туберкулоза свине: еднократна туберкулинизация на всички свине и прасета, които се
отглеждат съвместно с говеда, при които е констатирана туберкулоза.
Всички свине, внесени в страната от трети страни,
се изследват еднократно за туберкулоза през втората
половина на задължителната карантина, като разходите са за сметка на собствениците им.
Извършените изследвания на говеда и свине се
отразяват в интегрираната информационна система
на НВМС.
2.2.1.3. Туберкулоза птици (кокошки, пуйки,
фазани) – еднократна туберкулинизация на 10% от
изходните линии, прародителските и родителските
стада, ако се отглеждат повече от един яйценосен
период.
Забележка. От държавния бюджет се заплаща само
стойността на диагностикума и манипулацията. Всички
консумативи – игли за туберкулинизация, транспортни
разходи и разходи по фиксиране на животните, се
заплащат от собствениците на животни.
2.2.2. Клинични диагностични изследвания:
2.2.2.1. Американски гнилец по пчелите – прегледи:
2.2.2.1.1. Задължителни пролетни профилактични прегледи на пчелните семейства. Извършват
се от ветеринарномедицински специалисти или
пчелари – проверители през периода от 01.04 до
10.05.2010 г.. В случаи на неблагоприятни климатични условия за посочения период същият може да
бъде променян със заповед на генералния директор
на НВМС.
2.2.2.1.2. Задължителни есенни профилактични
прегледи на пчелните семейства. Извършват се от
ветеринарномедицински специалисти през периода
от 28.08 до 30.09.2010 г.
2.2.2.1.3. Проби при съмнение за гнилцови заболявания се вземат от ветеринарен лекар, като
същите се придружават с писмо по утвърден образец
(образец КЗЖ-31) до съответната лаборатория за
изследване.
2.2.2.1.4. През останалата част от годината при
съмнение за възникване на гнилцово заболяване или
при повикване от собственика на пчелина се извършва преглед от ветеринарен специалист на пчелните
семейства в пчелина съгласно чл. 7 от Наредба № 30
от 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.) и се взима
и изпраща проба за лабораторно изследване съгласно
чл. 7, ал. 2 от посочената наредба.
Забележка. От републиканския бюджет се финансират извършените прегледи от ветеринарномедицинските специалисти, а извършените прегледи от
пчеларите проверители се финансират от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, съгласно
Решение на ЕК от 17.08.2007 г.
2.2.2.2. Нозематоза по пчелите.
Задължителен преглед и вземане на проби от
подмора през периода от 01.02 до 15.05 на всички
майкопроизводни стопанства. Пробите се изпращат
за изследване в НДНИВМИ – София. При липса на
подмор взетата проба съдържа 20 – 30 стари пчели
(по-черни и лъскави).
2.2.2.3. Екзотични заболявания – шап по чифтокопитните, шарка по овцете и козите, чума по говедата,
чума по дребните преживни, африканска чума по
свинете, син език, африканска чума коне – ежедневни
клинични прегледи в селищата, разположени близо
до границата с Република Турция, Република Гърция,
Република Македония, Република Сърбия и Румъния,
при влошаване на епизоотичната обстановка в тези
страни по отношение на посочените заболявания и
ежеседмични клинични прегледи в останалите селища
на страната, разпоредени със заповед на генералния
директор на НВМС.
2.2.2.4. Бяс – ежедневни клинични прегледи през
14-дневния период на изолация на животните при
съмнение за бяс съгласно чл. 10, т. 3 от Наредба
№ 23 от 2002 г. за профилактика и борба с болестта
бяс при животните.
2.2.3. Лабораторно-диагностични изследвания.
2.2.3.1. Туберкулоза говеда, свине, птици и други
животни – лабораторно изследване на лимфни възли, бял дроб, черен дроб и други вътрешни органи,
взети при диагностично и санитарно клане или при
съмнение за туберкулозна находка по време на кланичния месопреглед при редовно заклани животни.
Лабораторно-диагностичните изследвания за туберкулоза се извършват съгласно методите, посочени
в чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 от 2008 г. за здравните
изисквания към говеда и свине при придвижването
или транспортирането им между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз, и за
определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат, и системите за надзор.
2.2.3.2. Спонгиформна енцефалопатия говеда
(СЕГ) – НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и ерадикацията на заболяването,
кофинансирана от ЕК, включваща:
2.2.3.2.1. Лабораторно изследване на мозъчен
ствол от:
а) всички умрели говеда на възраст над 24 месеца;
б) всички говеда, предназначени за неотложно
клане, на възраст над 24 месеца;
в) всички говеда, показали клиника на заболяване
(независимо какво) при извършване на прекланичния
преглед, на възраст над 24 месеца;
г) всички говеда, показали клинични признаци,
сходни с клиничните признаци на заболяването
спонгиформна енцефалопатия.
Изследването на пробите по букви „а“, „б“ и „в“
се извършва чрез „бързи тестове“.
Изследванията на пробите по буква „г“ се извършват съгласно Регламент 999/2001 на ЕС.
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2.2.3.2.2. Лабораторно изследване чрез „бързи
тестове“ на проби мозъчен ствол от всички говеда,
редовно заклани, на възраст над 30 месеца.
Изследванията се извършват по Програмата за
надзор и ерадикация съгласно Регламент 999/2001
на ЕС.
2.2.3.2.3. Лабораторно изследване на месо от глави
за откриване на контаминация с мозъчна тъкан.
Забележка. Всички получени резултати се въвеждат
в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.3. Класическа чума по свинете – НВМС
изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и
ерадикацията на заболяването, която се кофинансира
от ЕК и включва:
2.2.3.3.1. Вирусологични и серологични изследвания на свине при съмнение за възникване на
заболяването съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2
от Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа
чума по свинете (обн., ДВ, бр. 21 от 2007 г.; изм.,
бр. 4 от 2010 г.).
2.2.3.3.2. Вирусологични и серологични изследвания на свине в животновъдните обекти, попадащи в
3- и 10-километровите зони, при ликвидиране огнище
на заболяването.
2.2.3.3.3. Извършване на клинични обследвания
на свиневъдните обекти и стада източнобалкански
свине съгласно Програмата за надзор и ерадикация
на КЧС и въвеждане на резултатите от попълнените
чек листове в електронната база данни на НВМС.
2.2.3.3.4. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети от официалните ветеринарни
лекари при редовно клане в месодобивните предприятия от:
– домашни свине, отглеждани в промишлени
свинекомплекси;
– домашни свине, отглеждани във ферми тип
„А“ и тип „Б“;
– стада източнобалкански свине и техните кръстоски, отглеждани при пасищни условия;
– проби от „заден двор“ се взимат само при
съмнение за заболяването.
2.2.3.3.5. Серологични и вирусологични изследвания за КЧС на проби, взети от умрели, хронично болни
и изоставащи в развитието си прасета, отглеждани
в свиневъдните ферми и стада източнобалкански
свине, при извършване на клинично обследване и
попълване на чек листа. Броят на пробите се определя при 95% достоверност и 10% разпространение
на вируса на КЧС.
2.2.3.3.6. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби, взети от трупове
на намерени умрели диви свине и от отстреляни
диви свине.
Методите за серологично и вирусологично изследване за откриване на вируса на класическата чума
по свинете са посочени в Решение 2002/106 на ЕК.
Забележки:
– Всички получени резултати при изследваните
домашни свине се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
– Всички получени резултати при изследваните
диви свине се въвеждат в база данни на ЕК.
2.2.3.4. Бруцелоза говеда (Brucella abortus):
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2.2.3.4.1. Еднократно серологично изследване на
всички говеда, навършили 12 месеца през 2010 г. и
неизследани през предходните години.
2.2.3.4.2. За говеда, отглеждани в стада, официално
свободни от бруцелоза, периодът на лабораторните
изследвания се определя от ЦУ на НВМС.
2.2.3.4.3. Двукратно серологично изследване на
всички абортирали крави – непосредствено след
аборта и 15 – 20 дни след това.
2.2.3.4.4. Бактериологично изследване на всички
абортирани фетуси или мъртвородени телета съгласно изискванията на чл. 39, т. 1 от Наредба № 5 от
2008 г. за здравните изисквания към говеда и свине
при придвижването или транспортирането им между
Република България и държавите – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус
на районите и обектите, от които произхождат, и
системите за надзор.
2.2.3.4.5. Еднократно серологично изследване на
всички мъжки разплодни животни в центровете за
изкуствено осеменяване.
2.2.3.4.6. Двукратно серологично изследване на
всички внесени в страната говеда от трети страни
по време на задължителната карантина.
2.2.3.4.7. Серологични изследвания през три месеца
на всички едри преживни животни и еднокопитни в
населените места с констатирана бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторнодиагностични изследвания се извършват по методи,
посочени в приложение № 3 от Наредба № 5 от 2008 г.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.4.6 се заплаща от собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
2.2.3.5. Бруцелоза овце и кози (Brucella melitensis):
2.2.3.5.1. Еднократно серологично изследване
на всички женски индивиди, достигнали разплодна възраст (полова зрялост или даващи мляко), в
граничните общини с Република Гърция, Република
Македония и Република Сърбия.
За останалата част на страната:
2.2.3.5.2. От всяко сборно стадо, отглеждано в
селище, в което има по-малко от 50 броя женски
индивиди в репродуктивна възраст, се взимат проби
за серологично изследване от всички животни от
стадото.
2.2.3.5.3. От всяко сборно стадо, отглеждано
в селище, в което има повече от 50 броя женски
индивиди в репродуктивна възраст, за серологично
изследване се взимат 25 % от броя на женските
индивиди, достигнали разплодна възраст (полова
зрялост или даващи мляко) от всяко стадо.
2.2.3.5.4. Всички некастрирани мъжки разплодни
животни на възраст над шест месеца.
2.2.3.5.5. Двукратно серологично изследване на
абортирали овце и кози при масови аборти – непосредствено след аборта и 15 – 20 дни след това,
съгласно чл. 5, т. 5, буква „б“ от Наредба № 28 от
2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по
овцете и козите (ДВ, бр. 99 от 2000 г.).
2.2.3.5.6. Бактериологично изследване на абортирани фетуси при масови аборти или мъртвородени
агнета и ярета съгласно чл. 5, т. 5, буква „в“ от
Наредба № 28 от 2000 г.
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2.2.3.5.7. Двукратно серологично изследване на
всички внесени в страната овце и кози от трети
страни над 6-месечна възраст по време на задължителната карантина.
2.2.3.5.8. Серологични изследвания през три месеца
на всички дребни преживни животни в населените
места с констатирана бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват на взети
кръвни или млечни сборни проби по методите,
посочени в чл. 12 от Наредба № 28 и приложение
№ 4 от Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или
транспортирането им между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които
произхождат, и допълнителните гаранции за здравния
статус на тези обекти (обн., ДВ, бр. 52 от 2006 г.;
изм., бр. 86 от 2006 г.).
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.5.7 се заплаща от собственика на внесените овце и кози.
2. Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
2.2.3.6. Бруцелоза свине (Brucella suis) – еднократно серологично изследване на 20% от свинете
майки и всички собствени ремонтни прасета в свинекомплексите и свинефермите.
2.2.3.6.1. Двукратно серологично изследване на
всички нерези.
2.2.3.6.2. Изследване на свинете майки преди
заплождането им.
2.2.3.6.3. Двукратно изследване през 15 дни на
абортиралите свине.
2.2.3.6.4. Бактериологично изследване на абортирани фетуси и мъртвородени прасета.
2.2.3.6.5. Еднократно изследване по време на
задължителната карантина на всички внесени в
страната, предназначени за разплод свине.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.6.5 се заплаща от
собственика на внесените свине.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
3. Серологичните и бактериологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава
2.6.2 в Ръководството за стандарти за диагностични
тестове и ваксини на Международното бюро по
епизоотии (издание 2006 г.).
2.2.3.7. Заразен епидидемит по кочовете (Brucella
ovis) – двукратно серологично изследване на всички,
предназначени за разплод кочове – два месеца преди
случната кампания и 30 дни след приключването
є. Положително реагиралите кочове се изколват
или кастрират под контрола на официален ветеринарен лекар, като за извършените мероприятия се
съставя протокол.
Серологичното изследване за заразен епидидемит
по кочовете се извършва съгласно методите, посочени в глава 2.4.1 на Ръководството за стандарти
за диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2006 г.).
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Еднократно серологично изследване по време
на задължителната карантина на всички внесени в
страната и предназначени за разплод кочове от трети
страни. Изследването се заплаща от собственика на
внесените кочове.
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.3.8. Ензоотична левкоза по говедата
2.2.3.8.1. Еднократно серологично изследване на
всички говеда, навършили 12-месечна възраст през
2010 г., които не са изследвани през предходните
години, от ферми, категоризирани в I група.
2.2.3.8.2. Еднократно серологично изследване на
всички говеда на възраст над 12 месеца, които при
изследванията в предходните години са показали
отрицателен резултат, от ферми, категоризирани
в I група.
2.2.3.8.3. Всички говеда с положителни резултати от изследването задължително се изключват от
разплод и се насочват за клане. В случай че положителните говеда са бременни, се изчаква тяхното
отелване.
2.2.3.8.4. Всички телета, родени от положителни за
ензоотична левкоза крави, се угояват и се насочват
за клане. Изключение от това правило се прави само
за телета, родени от положителни крави, в случай
че от момента на отелването телето е отглеждано
отделно от неговата майка и е изхранвано с мляко от
отрицателна за левкоза крава или с млекозаместители.
2.2.3.8.5. Еднократно серологично изследване
на всички говеда над дванадесетмесечна възраст,
внесени в страната от трети страни и предназначени
за разплод по време на задължителната карантина.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.8.5 се заплаща от собствениците на внесените говеда.
2. Изследванията се извършват на взети кръвни
или сборни млечни проби съгласно изискванията на
приложение № 4 от Наредба № 5 от 2008 г. за здравните
изисквания към говеда и свине при придвижването
или транспортирането им между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите,
от които произхождат, и системите за надзор.
3. Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
2.2.3.9. Скрейпи – НВМС изпълнява одобрена
от ЕК Програма за кофинансиране на надзора и
ерадикацията на заболяването, включваща:
2.2.3.9.1. Изследват се проби от мозъчен ствол
на овце и кози, както следва:
– овце на възраст над 18 месеца (имащи два
броя резци, пробили венеца), предназначени за
редовно клане;
– всички умрели овце и кози на възраст над 18
месеца (имащи два броя резци, пробили венеца);
– всички овце, предназначени за неотложно
клане, на възраст над 18 месеца (имащи два броя
резци, пробили венеца);
– всички овце и кози на възраст над 12 месеца,
показали клиника, сходна с тази на заболяването
„скрейпи“ (нервни симптоми, чесане, сърбеж).
Изследванията се извършват чрез лабораторните
методи, посочени в Регламент 999/2001 на ЕС.
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2.2.3.9.2. При всеки констатиран положителен
случай на скрейпи се извършва допълнително изследване за определяне на прион-протеиновия генотип.
2.2.3.9.3. Изследване за определяне на генотипа
при различни породи овце.
Забележка. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.3.10. Лептоспироза – серологични изследвания
на 20 % от кравите, всички нерези и 10 % от свинете
в племенните и основните стада.
Забележки:
1. Серологичните изследвания за лептоспироза
се извършват съгласно методите, посочени в глава
2.2.4 на Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното бюро по
епизоотии (издание 2006 г.).
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.3.11. Екзотични болести:
2.2.3.11.1. Шап – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване и в случай на
възникване на заболяването шап в съседни страни.
Серологичните и вирусологичните изследвания се
извършват по методи, посочени в Наредба № 17 от
2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестта шап по двукопитните
животни и за условията и реда за прилагането им
(обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 79 от 2006 г.).
2.2.3.11.2. Син език – серологични и вирусологични изследвания съгласно програмата за надзор
на заболяването, одобрена от ЕК за кофинансиране.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в Наредба № 19
от 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни
(обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм., бр. 79 от 2006 г. и
бр. 4 от 2010 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.11.3. Чума по говедата, чума по дребните
преживни, шарка по овцете и козите, меди-висна по
овцете, артрит-енцефалит по козите, африканска чума
по конете, африканска чума по свинете, везикулозна
болест по свинете и везикулозен стоматит – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение
за заболяване.
Диагностичните изследвания за чума по говедата
се извършват по методи, посочени в глава 2.1.4 за
чума по говедата, по методи, посочени в глава 2.1.5
за чума по дребните преживни, по методи, посочени в глава 2.1.10 за шарка по овцете и козите, по
методи, посочени в глава 2.4.4/5 за меди-висна и
артрит-енцефалит от Ръководството за стандарти
за диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2006 г.).
2.2.3.11.4. Западнонилска треска – серологични
изследвания при съмнение за поява на заболяването.
2.2.3.12. Ку-треска – сондажни серологични изследвания на говеда, овце и кози в ендемичните за
заболяването райони, като процентът на пробите за
изследване се определя от ЦУ на НВМС.
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При констатиране на заболяването при хора проби
се вземат след разпореждане от ЦУ на НВМС. В
разпореждането се определя и процентът на пробите.
Серологичните изследвания за Ку-треска се
извършват по методи, посочени в глава 2.2.10 на
Ръководството за стандарти за диагностични тестове
и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).
2.2.3.13. Инфекциозен ринотрахеит при говедата:
2.2.3.13.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби и двукратно (през
6 месеца) вирусологично изследване на проби от
семенна течност на бици, отглеждани в центровете
за изкуствено осеменяване.
2.2.3.13.2. Еднократно серологично изследване на
кръвни проби от регистрирани бици, използвани за
извършване на естествено осеменяване.
2.2.3.13.3. Сондажни серологични изследвания на
кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът
на пробите се определя от ЦУ на НВМС.
2.2.3.13.4. Еднократно серологично изследване
на всички говеда над шестмесечна възраст, внесени в страната от трети страни и предназначени за
разплод. Пробите се вземат по време на задължителната карантина.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.13 се заплаща от собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
3. Изследванията се извършват по методите, посочени в глава 2.3.5 на Ръководството за стандарти
за диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2006 г.).
2.2.3.14. Мукозна болест – вирусна диария по
говедата:
2.2.3.14.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично
изследване на кръвни проби от бици, отглеждани в
центровете за изкуствено осеменяване.
2.2.3.14.2. Серологично изследване на кръвни проби от регистрирани бици, използвани за извършване
на естествено осеменяване.
2.2.3.14.3. Сондажни серологични изследвания на
кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът
на пробите се определя от ЦУ на НВМС.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в глава 2.10.6 на
Ръководството за стандарти на диагностични тестове
и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).
2.2.3.15. Псевдочума (Нюкясълска болест) по
птиците:
2.2.3.15.1. Изследват се по 20 – 30 кръвни проби
от всяко стадо птици, отглеждани в промишлените
птицеферми, 20 – 25 дни след всяка проведена ваксинация за контролиране напрежението на имунитета.
Забележка. Стойността на лабораторните изследвания за контролиране на имунния титър е за сметка
на собствениците на промишлените птицеферми.
2.2.3.15.2. Изследват се по 5 – 10 кръвни проби
от птици, отглеждани във:
– личните дворове, отстоящи в радиус до 5 км
от промишлените птицеферми;
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– населените места, разположени в 10-километровата гранична зона по границите с Румъния,
Република Македония и Република Сърбия.
2.2.3.15.3. Вирусологични изследвания на различни
категории птици (от кокошия вид и от водоплаващите) за наличие на вируса на Нюкясълска болест
съгласно Програмата за надзор върху здравния
статус на стадата и разпространението на вируса на
псевдочумата по птиците чрез вземане на клоакални
и трахеални проби.
2.2.3.15.4. Патологоанатомични, вирусологични
и серологични изследвания на проби от птици при
съмнение за заболяване.
2.2.3.16. Салмонелоза по птиците и свинете – НВМС изпълнява одобрени от ЕК многогодишни програми за кофинансиране на надзора на
заболяването при различните видове и категории
птици и свине, включващи:
А) Салмонелоза птици:
2.2.3.16.1. Извършване на ежегоден контрол
при кокошки носачки съгласно Регламент (ЕО)
№ 1168/2006:
Проби от птичите стада от кокошки носачки се
вземат по инициатива на собственика и от компетентния орган – официален контрол (НВМС):
А. Вземане на проби от собственика за самоконтрол:
Вземането на проби по инициатива на собственика се осъществява най-малко на всеки петнадесет
седмици от всяко отделно стадо. Вземането на проби
се извършва на:
– еднодневна възраст на птиците;
– четириседмична възраст;
– две седмици преди пронасяне на птиците;
– възраст 24 ± 2 седмици при възрастните птици;
– две седмици преди клане.
Б. Вземането на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява най-малко:
– две седмици преди пронасяне на птиците;
– веднъж годишно в едно птиче стадо за година
за стопанство с най-малко 1000 птици;
– две седмици преди клане;
– на възраст 24 ± 2 седмици за птичи стада, отглеждани в сгради, където е била открита салмонела
при предишно птиче стадо;
– при всеки случай на съмнение за инфекция
със Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium в
резултат от епидемиологично разследване на избухване на епидемия, причинена от храна, в съответствие
с чл. 8 от Директива 2003/99/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета;
– във всички птичи стада на стопанството в
случай на откриване на Salmonella enteritidis или
Salmonella typhimurium в едно птиче стадо на стопанството;
– в случаи, когато НВМС счита това за подходящо.
Вземането на проби по инициатива на собственика или оторизирано от него лице може да бъде
заменено с вземане на проби от официалните ветеринарни лекари.
2.2.3.16.2. Извършване на ежегоден контрол при
развъдни стада птици съгласно Регламент (ЕО)
№ 1003/2005 и Регламент (ЕО) № 213/2009:
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Пробите трябва да обхванат всички птицевъдни
стопанства за развъждане от кокошия вид с наймалко 250 възрастни птици.
Проби от птичи стада трябва да бъдат взети от
собственика на стопанството или от оторизиран негов представител и от компетентния орган (НВМС).
А. Проби, взети от собственика на стопанството
или от оторизиран негов представител:
– вземането на проби трябва да се осъществява
на всеки две седмици от люпилнята;
– вземане на проби от птицеферми се взема две
седмици преди клане или продажба на птиците.
Б. Вземането на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява:
– проби от люпилнята се вземат на всеки шестнадесет седмици;
– проби от фермата се вземат, както следва:
1. четири седмици след преместване във фазата
за носене;
2. към края на фазата на носене, но не по-рано от
осем седмици преди края на производствения цикъл;
3. по време на производството, по всяко време,
отдалечено достатъчно от вземанията по т. 1 и 2;
пробите трябва да обхванат всеки производствен
сектор: родители, прародители и елит.
Когато в люпилнята се открие салмонелоза, се
вземат допълнителни проби от стопанството за потвърждение. Лабораторията съобщава за получените
резултати в дирекция „Здравеопазване на животните“
към НВМС.
2.2.3.16.3. Извършване на ежегоден контрол при
пуйки за разплод и угояване съгласно Регламент
(ЕО) № 213/2009 и Регламент (ЕО) № 584/2008:
Пробите следва да обхващат всички птичи стада
пуйки за разплод и за угояване, които се отглеждат
в Република България.
2.2.3.16.3.1 Вземане на проби от собственика на
стопанството или от оторизиран негов представител.
А. Вземането на проби от стада от пуйки за
угояване и разплод се извършва в съответствие с
член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2160/2003
в рамките на три седмици преди транспортирането
на птиците в кланици.
Резултатите остават валидни максимум шест
седмици след вземането.
Птиците не могат да бъдат транспортирани за
клане, докато не бъдат получени резултатите от
лабораторното изследване за салмонела.
Б. Проби от стадата от пуйки за разплод се
вземат най-малко:
1. при подрастващите птици:
– на еднодневна възраст;
– на възраст четири седмици;
– две седмици преди преместването във фазата
на носене или в полога;
2. при възрастните птици:
– най-малко всяка трета седмица по време на
период на снасяне; пробите се вземат от фермата
или люпилнята.
2.2.3.16.3.2. Вземане на проби от компетентните
органи най-малко:
– веднъж годишно във всички стада с най-малко
250 възрастни пуйки за разплод на възраст между
30 и 45 седмици за всички стопанства; пробите се
вземат от фермата или люпилнята;
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– веднъж годишно в птицеферми с елитни птици,
пра-прародители и прародители за разплод; пробите
се вземат от фермата или люпилнята;
– във всички стада в стопанствата в случай на
откриване на Salmonella еnteritidis или Salmonella
typhimurium при проби, взети в люпилнята от собственика или в рамките на провеждания официален контрол, за да бъде разследван произходът на
заразяването;
– веднъж годишно във всички стада в стопанствата с най-малко 500 пуйки за угояване.
Проби задължително трябва да бъдат взети в
следните случаи:
– от всички стада във фермата, ако едно стадо
е показало положителен резултат за Salmonella
еnteritidis или Salmonella typhimurium при проби,
взети от собственика за целите на самоконтрола,
освен ако месото от пуйките в стадата е предназначено за промишлена топлинна обработка или друга
обработка с цел унищожаване на салмонелата;
– във всички стада в стопанството, ако едно
стадо е показало положителен резултат за Salmonella
еnteritidis или Salmonella typhimurium при предходната
партида птици;
– при необходимост.
Вземането на проби за официален контрол може
да замени вземането на проби по инициатива на
собственика.
2.2.3.16.4. Извършване на ежегоден контрол при
бройлери съгласно Регламент (ЕО) № 646/2007:
Проби от бройлери трябва да бъдат взети от
собствениците на стопанствата и от компетентния
орган (НВМС):
А. Проби, взети от собственика на стопанството
или от оторизиран от него представител:
– в рамките на три седмици преди транспортирането на птиците в кланици.
Б. Вземането на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява, както следва:
– поне веднъж годишно в птицеферми с годишен
оборот повече от 5000 птици;
– в трупове от бройлери в кланица – изследва се
цял труп веднага след охлаждане, но преди по-нататъшна обработка чрез замразяване или разфасоване;
– при необходимост.
Вземането на проби, извършвано от НВМС, може
да замести вземането на проби по инициатива на
собственика на стопанството или от оторизиран от
собственика човек.
Б) Салмонелоза по свинете:
2.2.3.16.5. Извършване на ежегоден бактериологичен контрол (проби се вземат на случаен принцип
след анализ на риска) от следните категории:
– прасета за угояване – за изследване се взема
пакет от лимфни възли от тънките черва или поне
пет индивидуални лимфни възела от тънките черва
от всички избрани прасета; трябва да бъдат събрани минимум 25 г лимфни възли без мазнина или
съединителна тъкан;
– прасета за разплод – за изследване се вземат
пресни фекалии, които трябва да бъдат взети от
цялата ферма за разплодни свине; сборната фекална
проба трябва да бъде минимум 25 г.
Забележки:
1. Изследванията се извършват съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г.
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относно контрола на салмонела и други специфични
агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в
хранителната верига.
2. Пробите, взети за официален контрол от компетентния орган или при съмнение за възникване на
заболяване, се заплащат по чл. 120, ал. 3 ЗВД. Пробите,
взети от собственика или оторизирано от него лице, са
за сметка на собственика съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД.
2.2.3.17. Инфлуенца (грип) по птиците: НВМС
изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора над заболяването, включваща:
2.2.3.17.1. Серологични и вирусологични изследвания на проби, взети от домашни птици от кокошeвия
вид, от домашни водоплаващи, от диви водоплаващи
и от мигриращи птици, съгласно изискванията на
Наредба № ДВ-103 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта
инфлуенца (грип) по птиците (обн., ДВ, бр. 83 от
2006 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.).
2.2.3.17.2. Вирусологични изследвания на клоакални и трахеални проби. Броят на пробите се определя,
за да може да се открие дори и една заразена птица
при 10 % разпространение на вируса на инфлуенцата
по птиците с 95 % достоверност.
2.2.3.18. Кампилобактериоза при птици: Бактериологично изследване за Campylobacter spp. в трупове
от бройлери, добити в кланици при редовно клане,
взети на случаен принцип след анализ на риска.
Пробите се събират от слепи черва (цекуми) с
ненарушена цялост. Вземането на пробата се извършва
по време на клане на птиците.
Пробите се вземат на случаен принцип в рамките на партидата (като се избягва първата част на
партидата, подлежаща на клане), но не от последователни птици.
2.2.3.19. Сап – коне – двукратно серологично
изследване на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската
федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания за сап се извършват
по методи, посочени в глава 2.5.8 на Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2006 г.).
2.2.3.20. Инфекциозна анемия – двукратно серологично изследване на всички регистрирани коне в
Националната асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания за инфекциозна
анемия по конете се извършват по методи, посочени в глава 2.5.4 в Ръководството за стандарти
на диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2006 г.).
2.2.3.21. Американски гнилец по пчелите – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение
за заболяване.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
американски гнилец по пчелите се извършват по
методи, посочени в глава 2.9.2 на Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2006 г.).
2.2.3.22. Нозематоза пчели – лабораторно-диагностични изследвания на проби от подмора, взети
от майкопроизводни стопанства по време на извършвания преглед.
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2.2.3.23. Пебрина по бубите – лабораторно-диагностични изследвания на женските пеперуди през
есента и на яйцата след провокирано излюпване
през март следващата година за наличие на Нозема
бомбицис. Задължително се изследват производствените стопанства.
2.2.3.24. Антракс – лабораторно-диагностични
изследвания при съмнение за заболяване.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
антракс се извършват по методи, посочени в глава
2.2.1 на Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация за
здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).
2.2.3.25. Бяс – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване и при контрол
на орална ваксинация на хищници. За контрол на
оралната ваксинация се изследва кръвен трансудат
от отстреляни лисици за наличие на антитела и зъб
за наличие на тетрациклинов маркер, включен във
ваксиналната примамка.
Лабораторно-диагностичните изследвания за бяс
се извършват по методи, посочени в глава 2.2.5 на
Ръководството за стандарти на диагностични тестове
и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).
2.2.3.26. Ехинококоза по кучетата – сондажни
лабораторно-диагностични изследвания и изследвания
в изпълнение на Националната програма за контрол
на ехинококозата.
2.2.3.27. Холера птици – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.
Изследванията се извършват по методи, посочени
в глава 2.7.11 в Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE)
(издание 2006 г.).
2.2.3.28. Орнитоза – птици:
2.2.3.28.1. Сондажни серологични изследвания
на водоплаващи птици – до 20 – 30 проби от стадо.
Процентът на пробите се определя от ЦУ на НВМС.
2.2.3.28.2. Серологично изследване на всички
внесени в страната екзотични птици.
Забележка. Изследването по т. 2.2.3.28.2 се заплаща
от собствениците на птиците.
2.2.3.29. Туларемия – сондажни серологични
изследвания в ендемични райони при съмнение за
възникване на заболяването. Процентът на пробите
се определя от ЦУ на НВМС.
Диагностичните изследвания се извършват съгласно методите, посочени в глава 2.8.2 от Ръководството
за стандарти за диагностични тестове и ваксини на
Световната организация за здравеопазване на животните (OIЕ) (издание 2006 г.).
2.2.3.30. Ауески по свинете – НВМС изпълнява
одобрена и кофинансирана от ЕК Програма за
контрол и ерадикация на болестта Ауески (БА) по
свинете, включваща:
2.2.3.30.1. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети:
2.2.3.30.1.1. от официалните ветеринарнарни
лекари при редовно клане в месодобивните предприятия от:
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– домашни свине, отглеждани в промишлени
свинекомплекси и ферми тип „А“;
– стада източнобалкански свине и техните кръстоски, отглеждани при пасищни условия;
2.2.3.30.1.2. от регистрираните ветеринарни лекари
на терена при спазване изискването за 95 % достоверност на резултатите и 10 % разпространение на
заболяването при подрастващи и угояване, 100 % от
нерезите и от свине майки – при 95 % достоверност
на резултатите и 5 % разпространение на заболяването от:
– домашни свине, отглеждани в промишлени
свинекомплекси, ферми тип „А“ и тип „Б“;
– стада източнобалкански свине и техните кръстоски, отглеждани при пасищни условия.
2.2.3.30.2. Вирусологични и серологични изследвания на свине при съмнение за възникване на
заболяването.
2.2.3.30.3. Изследване на кръвни серуми, взети
от отстреляни диви свине.
2.2.3.30.4. Вземане на органни проби (бели дробове и тонзили) за вирусологични изследвания за
БА от умрели свине и свине, показали клинични
признаци на заболяването, или фетуси при констатирани аборти.
2.2.3.31. Лабораторни изследвания на фуражни
проби за:
2.2.3.31.1. Контрол върху забраните за влагане
на преработени животински протеини във фуражи.
2.2.3.31.1.1. Комбинирани фуражи за наличие на
преработени животински протеини.
2.2.3.31.1.2. Комбинирани фуражи за наличие на
ди- и трикалциев фосфат, добит от животни.
2.2.3.31.1.3. Комбинирани фуражи за преживни
и свине за наличие на месокостно брашно от сухоземни животни.
2.2.3.31.1.4. Рибно брашно за наличие на преработени животински протеини от сухоземни животни,
ди- и трикалциев фосфат, добит от животни.
2.2.3.31.2. Официален контрол върху безопасността
на фуражите.
2.2.3.31.2.1. Токсикологични изследвания за определяне на остатъци от:
– хлороорганични пестициди, ДДТ+деривати,
алдрин+диелдрин, линдан;
– фосфороорганични и карбаматни пестициди;
– наличие на тежки метали – олово, мед, кадмий;
– арсен.
2.2.3.31.2.2. Микотоксикологични изследвания за
определяне на:
– афлатоксини В1 ;
– зеараленон, ДОН, охратоксини, фумонизини.
2.2.3.31.2.3. Микробиологични изследвания за
наличие на патогенни микроорганизми.
2.2.3.31.2.4. Фармакологични и токсикологични
изследвания за неразрешени за определен вид или
категория животни фуражни добавки и на забранени
за употреба във фуражи лекарствени субстанции.
При вземане на пробите от фуражи във връзка
с изпълнение на годишния инспекционен план за
официален контрол върху безопасност на фуражи
се спазват инструкциите, утвърдени от генералния
директор на НВМС.
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3. ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО
ЧЛ. 118, АЛ. 1 И СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ СЪГЛАСНО
ЧЛ. 120, АЛ. 4 ЗВД
3.1. Имунопрофилактични мероприятия
3.1.1. Ваксинация срещу лептоспироза по говедата – във ферми с установена лептоспироза и в
стационарните огнища се извършва двукратна ваксинация на кравите през 10 – 15 дни, 2 до 3 месеца
след заплождането им с моноваксина L. pomona.
Телетата над 2 месеца в тези ферми се ваксинират
двукратно през 10 – 15 дни.
3.1.2. Ваксинация срещу мукозна болест – вирусна
диария – в неблагополучни за заболяването кравеферми (при доказана инфекция) два пъти годишно се
ваксинират всички крави, както и биците, собственост
на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция.
3.1.3. Ваксинация срещу заразен ринотрахеит – в
неблагополучни за заболяването кравеферми (при
установена инфекция) два пъти годишно се ваксинират всички крави, както и биците, собственост на
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция.
В свободни от заболяването стада внос на говеда се допуска само при отрицателен серологичен
резултат за заразен ринотрахеит.
3.1.4. Ваксинация срещу колибактериоза по
телетата – прилага се в кравеферми с доказана
колибактериоза, причинена от Е.coli – щам К 99,
като кравите се ваксинират двукратно в напреднала
бременност.
3.1.5. Ваксинация срещу салмонелоза по телетата – прилага се в кравеферми с доказана инфекция,
като се ваксинират всички новородени телета над
10 дни.
3.1.6. Ваксинация срещу червенка по свинете – първата ваксинация се извършва на 90 – 120-дневна
възраст 15 дни преди или 15 дни след прехвърлянето
на прасетата в групата за угояване. Свинете майки,
ремонтните свине и всички нерези се ваксинират
през 6 месеца.
В стационарните за червенка огнища – 15 – 20
дни след първата ваксинация и след това на всеки
4 месеца до изтичане на угоителния период или изпращането им за клане се извършва реваксинация
на свинете. При възможност първата ваксинация в
стационарните огнища се извършва с инактивирана
ваксина. Новозакупените прасета, свине и нерези
за разплод или свине за угояване се ваксинират по
време на карантинния период.
Петнадесет дни преди и 15 дни след ваксинацията
от дажбата на свинете се изключват медикаментозните премикси.
3.1.7. Ваксинация срещу болестта на Ауески при
свинете: съгласно одобрената и кофинансирана от
ЕК Програма за контрол и ерадикация на болест
та Ауески (БА) по свинете се извършва „спешна“
ваксинация на поголовието свине, отглеждани в
съответните свиневъдни обекти, след получаване на
положителни лабораторни резултати при скрининговите изследвания по следната схема:
– свине майки и нерези – на всеки 4 месеца;
– ремонтни свине – първа ваксинация на 10-седмична възраст, втора ваксинация на 14-седмична
възраст, и трета на 6-месечна възраст;
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– свине за угояване – първа ваксинация на
10-седмична възраст, и втора – на 14-седмична
възраст.
Използват се само „маркерни“ ваксини, регистрирани за употреба в страната.
3.1.8. Ваксинация срещу лептоспироза по свинете – провежда се само в стационарните огнища
и застрашените стопанства с установен причинител
L. pomona и L. mitis. Ваксинират се свинете майки (двукратно през 15 дни – на 30-ия и 45-ия ден
след заплождането) и нерезите на всеки 6 месеца.
Новозакупените свине и нерези за разплод се ваксинират двукратно през 15 дни преди изтичането
на карантината.
3.1.9. Ваксинация срещу колибактериоза по свинете – прилага се съобразно епизоотичното състояние
на стадото и указанията на фирмата производител
на ваксината.
3.1.10. Ваксинация срещу салмонелоза по свинете – прилага се двукратно жива лиофилизирана
ваксина в стационарните огнища (една седмица преди
отбиването и 15 дни след отбиването на прасетата).
3.1.11. Ваксинация срещу анаеробна дизентерия
(некротичен ентерит) по свинете – извършва се в
стационарните огнища. Свинете майки се ваксинират
двукратно на 75 – 80- и 90 – 95-дневна бременност.
Забележка. Разрешава се едновременно приложение
на ваксини срещу ТГЕ, колибактериоза и анаеробна
дизентерия в последната третина на бременността.
Едновременно могат да се прилагат имунизации срещу: червенка и Ауески; колибактериоза и анаеробна
дизентерия. Ваксинацията срещу червенка и Ауески се
прилага едновременно в средата на бременността на
свинете. Срокът от една ваксинация до друга се определя от вида на прилаганата ваксина: срещу вирусни
заболявания – 21 дни, а срещу бактериални – 14 дни.
3.1.12. Ваксинация срещу ентеротоксемия – еднократна ваксинация на всички овце и двукратно на
всички агнета над 3-месечна възраст. В стационарните
огнища на некротичен хепатит овцете се ваксинират
с асоциирана ваксина за ентеротоксемия С и D и
некротичен хепатит.
3.1.13. Ваксинация срещу заразна ектима по овцете – прилага се в стационарни за болестта стада
на всички бременни овце, шилета и агнета след
отбиването.
3.1.14. Ваксинация срещу листериоза – еднократна
ваксинация на овцете от октомври до февруари в
стационарните за заболяването селища.
3.1.15. Ваксинация срещу заразна агалаксия по
овцете и козите – еднократна ваксинация през сухостойния период ежегодно, до пълно прекратяване
на заболяването в стада с констатирано заболяване.
3.1.16. Ваксинация срещу шаркодифтерит по
птиците – ваксинират се птиците от кокошовия
вид съгласно указанията на фирмата производител
на ваксината.
3.1.17. Ваксинация срещу болестта на Марек – ваксинират се всички птици на еднодневна възраст от
кокошовия вид, които са предназначени за носачки.
При необходимост може да се извърши реваксинация на 18-ия ден.
3.1.18. Ваксинация срещу инфекциозен бурзит
(болестта на Гумборо) – ваксинират се птици от
кокошовия вид с жива ваксина по схема на фирмата
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производител на ваксината в зависимост от нивото
на майчините антитела на пилетата и епизоотичната
ситуация. Прародителските и родителските стада
се ваксинират преди прехвърляне в основно стадо
с инактивирана ваксина за осигуряване на пасивен
имунитет на новоизлюпените пилета.
3.1.19. Ваксинация срещу инфекциозен бронхит – ваксинират се птици от кокошовия вид. Първата
имунизация се извършва с щам Н-120 на 1 – 5-дневна
възраст с апарат „Флокс“ (спрей), напивно, очно или
назално. При необходимост се извършва втора ваксинация със същия щам 3 – 4 седмици след първата.
Трета ваксинация се извършва след 6-седмична
възраст за яйценосното и на 18-седмична възраст за
бройлерното направление с ваксина Н-52 по същите
методи на приложение.
Може да се използват и други регистрирани в
страната инактивирани моно- или комбинирани
ваксини.
Забележка. Не се препоръчва ваксинирането с Н-52
като първа ваксинация, както и на територия, където
има малки неваксинирани пилета или бройлери.
За първа ваксинация се използва жива атенуирана
ваксина, а за засилване на имунитета срещу заболяването може да се използват и инактивирани ваксини в
комбинация с други ваксини, регистрирани в България.
3.1.20. Ваксинация срещу инфекциозен ларинготрахеит – в зависимост от епизоотичната обстановка
се ваксинират подрастващите птици от кокошовия
вид, предназначени за родители и носачки в стопанства, в които е установено заболяването или
са застрашени от появата и разпространението му.
Първата ваксинация се прави на 4 – 6-седмична
възраст, а реваксинацията – на 12 – 14-седмична
възраст. Използват се само регистрирани в страната
живи ваксини.
3.1.21. Ваксинация срещу инфекциозен енцефаломиелит – ваксинират се задължително птиците от
кокошовия вид – изходни линии, прародители и родителски стада на 10 – 14-седмична възраст съгласно
указанието на фирмата – производител на ваксината.
3.1.22. Ваксинация срещу холера – ваксинират се
птици (кокошки, пуйки, фазани и водоплаващи) с
инактивирана ваксина от застрашени за заразяване
стада или такива, в които болестта е установена.
3.1.23. Ваксинация срещу вирусен хепатит по
водоплаващите птици – ваксинацията се извършва с
регистрирани в страната ваксини съгласно указанията
на фирмата – производител на ваксината.
3.1.24. Ваксинация срещу парвовироза по водо
плаващите птици (болест на Держи) – ваксинират се
патици и гъски, предназначени за родители, по схема:
на 3 – 4-седмична възраст, 23 – 24-седмична възраст
и преди всеки следващ яйценосен период. Гъските
и патиците за угояване се ваксинират в зависимост
от епизоотичната обстановка на 17-дневна възраст
или на 3 – 4-седмична възраст.
Забележка. Имунопрофилактичните програми,
прилагани във ферми, регистрирани като животновъдни обекти съгласно ЗВД, подлежат на задължително
ежегодно одобряване от директора на РВМС, на чиято
територия са разположени птицефермите. При промяна на епизоотичната обстановка и необходимост от
извършване на допълнителна ваксинация същата се
съгласува и одобрява от директора на РВМС.
3.1.25. Ваксинация срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус по конете – двукратна базисна
ваксинация с период между двете ваксини – минимум
30 дни и максимум 90 дни, с периодични ваксинации
само за инфлуенца (грип) и ринопневмонит през
всеки 6 месеца, където е доказано заболяването, и
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еднократна – в незаразените стопанства.
В случаи на движение на коне от животновъдни
обекти за участие в изложби, състезания и други се
минава на двукратна базисна ваксинация и реваксинация на 6 месеца.
Използва се посочената по-долу схема за различните категории.
Схема за ваксинация на еднокопитните животни
срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус:
 Кобили майки:
Запазва се текстът в т. 3.1.25, а в случаи на бременност се извършва ваксинация с инактивирана
базисна ваксина срещу ринопневмонит, както следва :
I ваксинация – на 5-ия месец от бременността;
II ваксинация – на 7-ия месец от бременността;
III ваксинация – на 9-ия месец от бременността.
След раждането кобилите се ваксинират еднократно срещу тетанус и през 6 месеца с инактивирана бивалентна ваксина срещу инфлуенца (грип)
и ринопневмонит.
 Млади еднокопитни:
Задължителна базисна ваксинация, след което:
I ваксинация – на четвъртия месец от раждането
се извършва първа ваксинация от базисната ваксина
срещу тетанус;
II ваксинация – на 6-ия месец от раждането се
извършва втора базисна ваксина срещу тетанус;
III ваксинация – на 8-ия месец от раждането се
извършва първата от базисната ваксина срещу ринопневмонит и грип с инактивирана ваксина;
IV ваксинация – на 9-ия – 10-ия месец от раждането се извършва втора базисна ваксина срещу
ринопневмонит и грип.
След това ваксинацията продължава по схемата
за възрастни коне с ежегодна ваксинация с инактивирана бивалентна ваксина срещу грип и рино
пневмонит и отделно един път в началото на годината
(първото тримесечие) срещу тетанус. При младите
женски животни, които ще се използват за разплод,
се прилага базисна ваксинация за кобили майки и
реимунизации през 6 месеца до заплождане.
При пропускане на ваксинацията срещу инфлуенца (грип) на 6-ия месец ваксинацията се извършва
наново, като се започва с базисна ваксинация.
 Възрастни коне, магарета, мулета и катъри:
Задължителна е базисна ваксинация срещу грип
и ринопневмонит (прилагане на две ваксини през
30 до 90 дни) с инактивирана комбинирана ваксина
срещу грип и ринопневмонит по конете, с последващи ваксинации през 12 месеца.
Всяка година се извършва и еднократна ваксинация срещу тетанус с предварителна базисна ваксина.
Извършената ваксинация се отразява в интегрираната информационна система на НВМС.
Забележка. На бременните кобили не се прилага
ваксина след 9-ия месец от бременността.
3.1.26. Тетанус – коне – ваксинация на всички
коне над 4-месечна възраст с базисна ваксина тетанус (от 30 до 90 дни между двете ваксинации) и
ежегодна ваксинация срещу тетанус без оглед на
възрастта.
3.1.27. Хеморагична болест по зайците – ваксинация на зайците във всички развъдни и стокови ферми.
3.1.28. Миксоматоза по зайците – ваксинация на
зайците в неблагополучни и застрашени зайцеферми.
3.1.29. Бяс – ваксинират се всички кучета. Извършената ваксинация се отразява във ветеринарномедицинския паспорт на животните и интегрираната
информационна система на НВМС.
Забележка. Профилактичните мероприятия, посочени в т. 3.1 на програмата, се извършват от ветеринарния
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лекар, обслужващ съответния животновъден обект,
след представена от собственика или упълномощено
от него лице схема или план и одобрени от директора
на РВМС. Използват се само лицензирани за употреба
в страната ваксини.
3.2. Пасивна имунопрофилактика.
Прилагането на имунологични ветеринарномедицински продукти (серуми и гамаглобулини) за
пасивна имунопрофилактика не се финансира от
държавния бюджет.
Използват се само регистрирани за употреба в
страната имунологични продукти.
Собствениците на животни или упълномощени
от тях лица ежемесечно писмено информират официалния ветеринарен лекар на съответната община
за приложените имунологични продукти и броя на
третираните животни.
3.3. Диагностични изследвания.
3.3.1. Заразен ринопневмонит и инфлуенца (грип)
по конете – двукратно серологично изследване (през
6 месеца) на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската
федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глави 2.5.7 и 2.5.5 в Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2006 г.).
3.3.2. Вирусен артерит по еднокопитните – двукратно серологично изследване (през 6 месеца) на
всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската федерация по
конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.10 в Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2006 г.).
3.3.3. Дурин – еднократно серологично изследване на всички жребци и кобили в Националната
асоциация по коневъдство и Българската федерация
по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.2 в Ръководството за
стандарти на диагностични тестове и ваксини на
Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).
3.3.4. Заразен метрит по кобилите – еднократно
серологично изследване на кобилите, предназначени
за възпроизводство.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.1 на Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2007 г.).
3.3.5. Трихинелоза – задължителни изследвания
при клане на свине и коне и на трупове на отстреляни
диви свине съгласно Регламент (ЕО) № 2075/2005.
3.3.6. Бруцелоза кучета (Brucella canis) – еднократно изследване на всички разплодни кучета на МВР,
МО, абортиралите, съмнителните за заболяване и
осиновените кучета в приютите.
3.3.7. Болести по рибите
3.3.7.1. Вирусни заболявания по рибите – вирусна
хеморагична септицемия, инфекциозна хемопоетична
некроза, инфекциозна панкреатична некроза, пролетна виремия по шарана.
От рибовъдните ферми се вземат за изследване
проби, както следва:
 от пълносистемни пъстървови стопанства по
30 проби овариална и семенна течност по време на
размножителния период през ноември – март;
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 от различни технологични групи риба:
– пъстървови стопанства – два пъти годишно по
30 броя риби през април – май и октомври – ноември при температура на водата не по-висока от
10 – 12 °С;
– шаранови и есетрови стопанства – два пъти
годишно по 10 броя риби с живо тегло над 500 грама
и по 30 броя зарибителен материал през април – май
и септември – октомври.
3.3.7.2. Бактериални и паразитни заболявания по
рибите – ренибактериоза, йерсиниоза, фурункулоза,
миксозомоза, ихтиофтириоза.
Проби за лабораторно-диагностични изследвания
се изпращат при повишаване на смъртността над
технологично допустимите норми.
3.3.8. Акароза по пчелите и малък кошерен
бръмбар – лабораторно-диагностични изследвания
на 30 % от пчелните семейства, разположени в
5-километровата зона на границата ни с Р. Турция,
Р. Гърция, Р. Македония и Р. Сърбия.
Лабораторно-диагностичното изследване се извършва по методи, посочени в глава 2.9.1 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и
ваксини на Световната организация за здравеопазване
на животните (OIE) (издание 2006 г.).
3.3.9. Казеозен лимфаденит – сондажни серологични изследвания на дребните и едрите преживни
животни, имали контакт с внесени в страната овце.
3.4. Профилактика на паразитните болести.
Противопаразитните мероприятия се провеждат
за ограничаване и ликвидиране на паразитозите по
селскостопанските животни и птици с оглед намаляване на икономическите загуби.
Провеждането на мероприятия да се съобрази
със сезонната динамика на паразитозите и климатогеографските особености на районите.
3.4.1. Хелминтози по свинете:
– дехелминтизация на свинете майки един месец
преди опрасване;
– противопаразитно третиране на отбитите
прасета 10 – 14 дни след сформиране на групите
подрастващи;
– обезпаразитяване на прасетата непосредствено преди прехвърлянето им в секторите угояване
и ремонтни;
– дехелминтизация на ремонтните прасета през
45 – 60 дни.
3.4.2. Краста свине:
Двукратна дезакаризация през седем дни на:
– свинете майки преди опрасването им;
– ремонтните прасета преди прехвърлянето им
в основно стадо;
– отбитите прасета 7 – 14 дни след прехвърлянето
им в сектор подрастващи;
– нерезите на всеки три месеца;
– новозакупените карантинирани прасета, свине майки и нерези;
– прасетата за угояване 7 – 14 дни след прехвърлянето им в сектор угояване.
3.4.3. Крастни и иксодови кърлежи и други ектопаразити при овце:
– в селищата и в стопанствата, където през
последните две години е констатирана краста, да
се провеждат двукратни изкъпвания през седем
дни пролет и есен, а на кочовете – преди и след
случната кампания;
– двукратно изкъпване на новозакупените овце,
агнета, шилета и кочове.
Използват се противокрастни средства в зависимост от лактационния период на животните. Не се
използват органофосфорни, хлорорганични и карба-
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матни препарати при лактиращи животни, а само
препарати от групата на синтетичните пиретроиди.
3.4.4. Пироплазмидози: дезакаризация на овцете
през 15 – 20 дни в периода юни – юли, а на говедата –
май – ноември. В стационарните пироплазмидозни
огнища химиопрофилактика на овцете през 15 – 20
дни с Беренил или Имизол.
3.4.5. Естроза овце:
– в стационарните огнища се провежда обезпаразитяване през юни, юли и началото на ноември;
– в стационарните огнища се извършва ранна
химиотерапия през октомври – ноември след прибирането на животните от паша и допълнително
лечебно третиране през януари – март.
3.4.6. Хиподермоза говеда и кози: провежда се
химиотерапия през месеците октомври – ноември.
3.4.7. Трематодози по преживните животни (фасциолоза, парамфистоматоза и дикроцелиоза):
– еднократна профилактична дехелминтизация
в края на октомври и началото на ноември;
– в стационарните за фасциолоза селища – двукратно третиране на овцете: първото в края на
септември и началото на октомври с препарати,
действащи на младите фасциоли, и второ третиране
през ноември. Еднократно пролетно третиране в края
на март преди извеждане на животните на паша.
3.4.8. Мониезиоза:
– две до три преимагинални дехелминтизации
на младите животни (агнета и ярета) през 25 – 30
дни в периода май – август;
– есенна дехелминтизация на всички овце и кози
през октомври – началото на ноември.
3.4.9. Стомашно-чревни и белодробни стронгилатози:
– двукратна дехелминтизация на младите животни през юни – юли;
– есенно профилактично третиране през ноември
и пролетно през март на всички животни;
– профилактично третиране 15 дни след раждането на овцете майки срещу „спящите“ ларви.
3.4.10. Ехинококоза кучета: шесткратна дехелминтизация на овчарските кучета през 60 дни, а на
останалите – четирикратна през 90 дни. Извършената
дехелминтизация се отразява във ветеринарномедицинския паспорт на животните и Интегрираната
информационна система на НВМС.
3.4.11. Хелминтози по птиците:
– в личния двор дехелминтизация на птиците
срещу нематоди и тении през пролетно-есенния сезон;
– в птицефермите с технология „подово“ отглеждане дехелминтизация на птиците и пилетата
след навършване на двумесечна възраст и преди
комплектоване на стадата за носачки.
При фазаните дехелминтизация се извършва по
схема, утвърдена от ЦУ на НВМС.
3.4.12. Кокцидиоза птици:
– профилактични третирания и влагане на регистрирани кокцидиостатици в комбинирани фуражи за
бройлери, подрастващи родители и стокови носачки
при спазване на ротационни и „шатъл“ програми със
спазване на изискванията за карентните срокове и
недопускане употребата им при родители и стокови
носачки;
– лечебно третиране с регистрирани кокцидиоцидни средства при заболяване;
– периодични изследвания на проби от фуражни
смески за наличие на регистрирани кокцидиостатици
съгласно нормативните изисвания на НВМС;
– при производството на комбинирани фуражи
с кокцидиостатици се спазват правилата за безопас-
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ност и безвредност, вкл. и недопускане на остатъчни
количества в други видове фураж;
„шатъл“ – програма за смяна (ротация) на няколко кокцидиостатика през време на отглеждането
на една партида птици.
Забележки:
– Да се спазват изискванията по отношение на
карентните срокове при прилагане на противопаразитните средства.
– Да се извършва контрол на паразитния статус на
животните преди третиране и ефекта от проведените
дехелминтизации чрез изследване на копропроби на
10 % от поголовието с оглед развитието на антихелминтна резистентност.
4. ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕВАСТАЦИЯ
4.1. Девастация на околната среда:
– в зависимост от епизоотичната обстановка се
провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване на
пасищата, хигиенизиране на водопои и др.;
– за борба с преносителите на трансмисивни
екзотични заболявания се използват за обработка на
биотопите на „векторите“ препарати с ларвицидно
действие и „топъл“ и „студен“ аерозол за унищожаване на възрастните насекоми;
– НВМС поддържа резерв от инсектицидни препарати за борба с „векторите“ на трансмисивните
екзотични заболявания.
В животновъдните обекти ДДД мероприятия
се извършват в зависимост от технологията на
отглеждане, като се спазва принципът «всичко пълно – всичко празно».
В обявените огнища на заразни болести се
провеждат задължителни (текущи и заключителни)
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, предвидени
в съответната наредба.
Дезинфекциите се контролират чрез вземане на
проби – смивки, които се изпращат за изследване в
лаборатории одобрени от ЦУ на НВМС
4.2. Дератизации.
Дератизациите се извършват съобразно предварително разработена програма, одобрена от директора на РВМС, във всички животновъдни обекти и
в предприятия за добив, съхранение и преработка
на суровини и продукти от животински произход,
фураж и фуражни компоненти, ветеринарномедицински препарати.
След извършването на дератизацията да се поддържат постоянни отровни точки.
4.3. Дезинсекции.
Дезинсекциите в животновъдните ферми, фуражните заводи, предприятията за добив и преработка на
продукти от животински произход (месокомбинати,
кланици, колбасарници, мандри, млекокомбинати,
млекосъбирателни пунктове, кожарски складове и
предприятия, екарисажи и др.) обхващат комплекс от
мерки, насочени към унищожаване на синантропните
мухи във всичките им стадии на развитие. Те се
провеждат по предварително разработена програма от РВМС на базата на извършени наблюдения
относно видовия състав, фенологията и сезонната
динамика и в съответствие с технологичните особености на обектите.
Забележки:
– При възникване на заболяване от списъка по
чл. 118, ал. 1 ЗВД ДДД мероприятия и консумативите
се заплащат от бюджета съгласно чл. 120, ал. 3 ЗВД.
– Профилактичните ДДД мероприятия се договарят
и заплащат от собствениците на обектите съгласно
чл. 120, ал. 4 ЗВД.
953
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
Заповед № РД-10-7706-34
от 4 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и чл. 32, ал. 1
от Закона за администрацията одобрявам подробния устройствен план – парцеларен план за
трасе на линеен обект: „Електропровод ВЛ 110 kV
от подстанция на ВЕП „Суворово“ до подстанция
„Вълчи дол“, преминаващ през землището на гр.
Суворово, община Суворово, и землищата на с.
Щипско и гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област
Варна, така както е изработен върху графичните
материали – извадка от картата на възстановената собственост в мащаб 1:2000, заедно с местата
на новите стълбове от № 1 (R 1) до № 40 (R 11)
на електропровода – координатно определени в
придружаващите парцеларния план координатни
регистри, както и териториалния обхват и реалната
площ на възникващия сервитут от двете страни на
електропроводите за всеки един от имотите, описани в регистъра на имотите към парцеларния план.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез областния управител
до Административния съд – Варна.
Областен управител: Д. Симеонов
1127

69. – Министърът на правосъдието на основание
чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от коми
сията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
при окръжните и административните съдилища във
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе
към Апелативен съд – Велико Търново, за 2010 г.
За съдебен район на Великотърновски окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Христо Минчев Бобчев, Велико Търново, ул. Симеон Велики 9, ет. 14, ап. 53, моб. тел. 0884 876070,
графолог, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Строго секретно“, валидно
до 27.03.2010 г.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, бул. Русе
35А, ап. 1, тел. 064/88-41-95, моб. тел. 0887 641876,
съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Минев, Велико Търново,
бул. Ю. А. Гагарин 6, ет. 5, ап. 19, тел. 062/62-74-60,
моб. тел. 0887 841758, психиатрия.
Д-р Валентина Генова Василева, Велико Търново,
ул. Козлодуй 2, моб. тел. 0887 978575, психиатрия.
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Д-р Даниела Маринова Иванакова, Велико
Търново, ул. Сергей Румянцев 27, моб. тел. 0888
830363, психиатрия.
Д-р Евгения Атанасова Генчева, Велико Търново, ул. Деню Чоканов 7А, моб.тел. 0889 273821,
психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, Горна
Оряховица, ул. Македония 8, тел. 0618/ 2-24-37, моб.
тел. 0888 892413, психиатрия.
Д-р Крум Кирилов Йорданов, Велико Търново,
ул. Райна Княгиня 8, вх. Б, тел. 67-41-71, моб. тел.
0889 667055, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева, Велико Търново, ул. Росица 3, вх. А, моб. тел. 0888
757868, психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, Велико
Търново, ул. Ален мак 6а, вх. Б, тел. 60-37-28, моб.
тел. 0888 398287, психиатрия, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Д-р Огнян Николаев Никитов, Велико Търново, ул. Козлодуй 6, ет. 6, моб. тел. 0888 778615,
психиатрия.
Д-р Николай Димитров Димитров, Свищов,
ул. Кирил и Методий 26, моб. тел. 0886 703050,
психиатрия.
Д-р Стефка Стефанова Недялкова, Велико Търново, ул. Стара планина 20, моб. тел. 0888 785790,
психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, Велико Търново, ул.
Краков 12, моб. тел. 0888 759689, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Донка Маринова Петрова, Горна Оряховица,
ул. Славянска 5А, моб.тел. 0889 019125, психология.
Симеон Колев Азгоров, Велико Търново, ул.
България 38В, тел. 65-56-54, моб. тел. 0888 678486,
психология.
Искра Кънчева Бояджиева, Велико Търново,
ул. Георги Бенковски 5В, ет. 4, ап. 11, тел. 67-57-26,
моб. тел. 0899 512450, психолог.
Татяна Йорданова Енчева, Горна Оряховица,
ул. Цар Самуил 32, моб. тел. 0888 348486, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, Велико Търново,
ул. Възрожденска 1А, ап. 4, тел. 64-99-50, моб. тел.
0887 975565, социолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, Лясковец, ул. Д-р
Иван Касабов 6, вх. А, ет. 2, ап. 4, моб. тел. 0886
907767, 0896 667246, икономист-счетоводител, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Анелия Петрова Зарзаланова, Велико Търново,
ул. Драган Цончев 18, бл. 21, вх. В, тел. 60-18-92,
моб. тел. 0886 780923, икономист-счетоводител, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Анелия Трифонова Стоянова, Ловеч, ул. Цар Иван
Александър 20, тел. 068/65-87-82, 60-45-13, моб. тел.
0878 961368, 0887 000475, счетоводство и контрол.
Анета Петкова Иванова, Велико Търново, ул.
Ангел Каралийчев 19, тел. 63-05-50, моб. тел. 0898
753256, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, експерт – оценител
на недвижими имоти, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
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А нка Христова А нгелова, Велико Търново,
ул. Трети март 17, ет. 2, тел. 65-72-16, моб. тел.
0896 907795, 0886 220788, счетоводство и контрол,
икономист-контрольор (контрол и анализ на фирмената дейност – финансово-ревизионен и данъчен
контрол).
Валентин Кръстев Трайков, Лясковец, ул. Възраждане 2, моб. тел. 0886 317241, икономист-счетоводител, експерт – оценител на инвестиционен
проект, оценител на цели предприятия.
Венета Димитрова Мусева, Горна Оряховица, ул.
П. Р. Славейков 29Б, ет. 2, моб. тел. 0887 866224,
икономика на промишлеността.
Ваня Иванова Атанасова, Горна Оряховица,
ул. Клокотница 38, тел. 0618/4-47-55, моб. тел. 0888
913772, икономист-счетоводител.
Велко Благоев Великов, Полски Тръмбеш, ул.
Раковска 25, вх. А, моб. тел. 0897 941163, икономист
по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, Велико Търново,
ул. Трети март 25, вх. Г, ет. 7, ап. 13, тел. 67-27-98,
моб.тел. 0887 657679, икономист-счетоводител, експерт – оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, машини, съоръжения и активи.
Галина Василева Бочукова, Велико Търново,
ул. Деньо Чоканов 4, вх. А, ет. 3, ап. 7, бл. 18, тел.
062/67-47-88, моб. тел. 0878 405353, икономист-счетоводител.
Даниела Георгиева Неделчева, с. Шемшево,
къща № 546, моб. тел. 0886 646021, икономистсчетоводител, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Десислава Иванова Трифонова, Горна Оряховица,
ул. Страцин 1, тел. 0618/6-40-32, 0618/6-00-30, моб.
тел. 0886 436399, счетоводство и контрол.
Диан Тодоров Стоянов, Горна Оряховица, ул.
Бузлуджа 4, вх. Б, бл. 4, моб. тел. 0888 352972, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Диана Иванова Колева, Габрово, ул. Младост 1,
ет. 3, ап. 15, тел. 066/ 82-21-84, моб. тел. 0888 732585,
0882 711070, 0896 220270, икономист-счетоводител,
счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова – Белова, Велико
Търново, ул. Васил Левски 17В, тел. 65-06-44, сл.
тел. 62-38-97, моб. тел. 0888 757489, 0899 008060,
икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител
на цели предприятия, дялове и акции от капитала
им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Донка Райчева Георгиева, Велико Търново, ул.
Деньо Чоканов 3, вх. Е, ет. 4, ап. 10, тел. 062/ 6416-50, моб. тел. 0888 443728, икономист.
Елена Велева Илиева, Велико Търново, ул.
Оборище 6А, тел. 67-75-45, моб. тел. 0888 206124,
икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, Велико Търново, ул.
Славянска 4, вх. Б, ет. 1, тел. 65-12-15, моб. тел.
0888 554759, икономист-счетоводител, експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, Велико Търново, ул.
Георги Измирлиев 6А, моб. тел. 0886 336354, икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност, експерт по съдебно-счетоводни и финан-
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сово-ценови експертизи, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Иванка Стоянова Бакалова, Велико Търново,
ул. Никола Габровски 47, ет. 8, ап. 34, дом.тел.
67-06-90, моб. тел. 0878 191002, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа
информация.
Йорданка Димитрова Митева, Горна Оряховица,
ул. Мано Тодоров 20, ет. 3, тел. 0618/6-04-87, моб.
тел. 0884 573373, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, гр. Елена, ул.
Стоян Михайловски 91, ап. 1, тел. 06151/38-41, моб.
тел. 0885 001676, счетоводство и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, Велико Търново,
ул. Любен Каравелов 20, вх. А, тел. 65-75-52, моб.
тел. 0885 781023, счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, Велико Търново, ул.
Цветарска 10, тел. 62-77-35, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, Велико Търново,
ул. Васил Левски 10Б, ет. 4, ап. 8, тел. 65-55-28,
моб. тел. 0886 398274, икономист по счетоводна и
финансово-контролна дейност.
Марияна Господинова Врангова, с. Първомайци,
ул. Цар Самуил 1, тел. 0618/5-31-55, моб. тел. 0887
425202, икономист – изследване на операциите.
Марияна Тонева Банчева, Велико Търново, ул.
Мармарлийска 22Б, тел. 62-54-61, моб. тел. 0885
910808, икономист, оценител на цели общински
и държавни предприятия, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Строго
секретно“, валидно до 07.11.2009 г.
Миленка Иванова Джамбазова, Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов 7, вх. Б, ап. 16,
тел. 62-80-60, моб. тел. 0887 812169, икономика на
кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, Велико Търново, ул.
Филип Симидов 9, вх. А, ап. 4, тел. 62-56-58, моб.
тел. 0887 710977, 0884 362101, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Пенка Дончева Петкова, Велико Търново, ул.
Гагарин 6, ет. 5, ап. 19, тел. 62-74-60, икономистсчетоводител, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Пенка Йорданова Попова, гр. Елена, ул. Чумерна
16, дом. тел. 06151/49-68, сл. тел. 06151/21-18, моб.
тел. 0885 092889, счетоводство и контрол, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Петър Рашков Боев, с. Патреш, област Велико
Търново, ул. 17 №1, моб. тел. 0889 577755, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Румен Николов Димитров, Килифарево, ул.
Мариола Сиракова 1, ет. 1, ап. 3, тел. 06114/27-62,
моб. тел. 0897 883522, икономист по счетоводна и
финансово-контролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, Велико Търново,
ул. Димитър Благоев 3, вх. А, ап. 7, тел. 67-96-61,
моб. тел. 0887 805977, икономист-счетоводител.
Стефан Веселинов Давидов, Велико Търново, ул.
Опълченска 65, моб. тел. 0887 897569, счетоводство
и контрол.
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Събка Иванова Бакалова, с. Пчелище, област
Велико Търново, ул. Първа 39, моб.тел. 0887 763608,
икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, Велико Търново, ул.
Тракия 20Б, тел. 62-28-72, моб. тел.0889 895430, икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност, оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, Горна Оряховица, ул.
Патриарх Евтимий 36, тел. 0618/4-91-89, моб. тел.
0888 284213, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител
на земеделски земи.
Цветомир Симеонов Маринов, Велико Търново,
ул. Възрожденска 17, тел. 65-07-79, моб. тел.0887
915243, икономист-счетоводител.
Ценка Петкова Илиева, Велико Търново, бул.
България 60, тел. 65-21-23, моб.тел.0885 376115,
счетоводство и контрол, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Юлия Лазарова Попкръстева, Велико Търново,
ул. Плиска 8, ет. 5, ап. 10, моб. тел. 0887 408201,
икономист-счетоводител, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Янка Недялкова Иванова, Горна Оряховица,
ул. П. Р. Славейков 13, тел. 0618/2-74-03, моб. тел.
0888 171745, 0888 411305, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, Велико Търново, ул.
Цветарска 10, ет. 3, тел. 62-77-35, икономист-организатор, разрешение за достъп до класифицирана
информаци я до ниво „Сек ретно“, ва ли дно до
12.11.2012 г.
Ангел Петров Петров, Велико Търново, ул.
Лазурна 5, вх. Г, ет. 2, тел. 67-49-03, моб. тел. 0899
387465, икономист-застраховател.
Анелия Ангелова Овчарова, Велико Търново,
ул. Димитър Буйнозов 4, ет. 3, ап. 10, моб. тел.
0888 310969, финанси.
Анета Симеонова Петкова, Горна Оряховица, ул.
П. Р. Славейков 13, моб. тел. 0888 266217, икономист
Валери Петров Петров, Велико Търново, ул.
Ален мак 4, вх. Г, тел. 65-56-21, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, Велико Търново,
ул. Стоян Михайловски 25, ет. 3, моб. тел. 0887
374592, икономист-систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, Павликени, ул. Кирил и Методий 6, моб. тел. 0888 788087, икономист.
Венета Любенова Голакова, Велико Търново, ул.
Симеон Велики 6Е, тел. 63-84-06, моб. тел. 0888
133695, икономист по строителството, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“, валидно до 16.05.2011 г.
Веселин Николов Узунов, Велико Търново,
ул. Никола Габровски 34, сл. тел. 64-88-43, моб.
тел.0889 079814, икономист, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Галя Йорданова Пашева, Горна Оряховица, ул.
Македония 36, ап. 26, сл. тел. 0618/6-00-72, моб. тел.
0886 746291, икономист, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, Горна Оряховица, ул.
П. Цвикев 28А, тел. 0618/4-62-43, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжени я, активи – дви ж имо им у щество,
земеделски земи.
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Георги Драгомиров Бакърджиев, София, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 188, вх. В, ет. 2, ап. 4, дом.
тел. 02/847-65-95, сл. тел. 02/ 9859-4329, моб. тел.
0895 767307, 0887 347505, икономист.
Даниел Дончев Донев, Велико Търново, ул. Ален
мак 4, вх. Г, ет. 1, ап. 1, тел. 64-39-20, моб. тел.0888
533001, икономист – стратег по маркетинг, разрешение за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Денка Александрова Бакалова, Павликени, ул.
Ал. Тошев 29, моб. тел. 0887 860210, икономист,
експерт – оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия,
оценител на земеделски земи, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Строго
секретно“, валидно до 21.01.2010 г.
Даниела Василева Михнева, Велико Търново, ул.
Деню Чоканов 3Е, моб. тел. 0887 880866, икономист.
Димитър Георгиев Прокопиев, Ловеч, ул. Бяло
море 18, вх. Ж, ет. 6, ап. 17, моб. тел. 0886 890766,
икономист-финансист.
Димчо Атанасов Борисов, Павликени, ул. Александър Стамболийски 71, моб.тел. 0886 582058,
0898 604403, икономист-финансист, автоекспертоценител.
Евгения Василева Димова, Велико Търново, ул.
Хан Аспарух 29, вх. Б, ет. 2, тел. 63-92-70, моб. тел.
0885 476903, икономист по строителството, разрешение за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Елка Станева Иванова, Велико Търново, ул.
Иван Момчилов 32, ет. 6, ап. 18, моб. тел. 0887
435778, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, Свищов, ул. Алеко
Константинов 37, моб. тел. 0885 831367, икономистсчетоводител.
Иван Костадинов Златев, гр. Елена, ул. Иван
Момчилов 91, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 06151/32-94, икономист – организатор в промишленото производство.
Йордан Горанов Йорданов, Велико Търново, ул.
Георги Бенковски 3, бл. 36, вх. А, ап. 8, моб. тел.0887
668930, инженер по далекосъобщителна техника,
икономист-счетоводител, учител по професионална
подготовка, експерт по далекосъобщителна техника,
експерт по финансови и данъчни проблеми, разрешение за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Йорданка Йорданова Петкова, Горна Оряховица,
ул. Пролет 3, вх. Б, моб. тел. 0899 861680, икономист,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Йорданка Цветкова Маринчева, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 18, вх. Г, ет. 2, ап. 6, моб. тел. 0899
400052, икономист.
Камелия Стефанова Христова, Велико Търново, ул. Краков 13Б, ет. 3 – 4, ап. 3В, моб. тел. 0886
238109, икономика на търговията.
Катя Филипова Миланова, Горна Оряховица, ул.
Борима 13, ет. 6, тел. 0618/2-08-30, моб. тел. 0888
430622, икономист, оценител на цели предприятия,
разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Строго секретно“, валидно до 27.03.2010 г.
Константин Емилов Буюклиев, Велико Търново,
ул. Сергей Румянцев 38, тел. 65-74-22, моб. тел. 0887
245498, икономист-финансист.
Красимира Йорданова Велчева, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 29, вх. Б, ет. 1, моб. тел.
0888 091958, икономист-финансист, оценител на
цели държавни и общински предприятия.
Красимира Йорданова Петрова, Велико Търново,
ул. Мармарлийска 6, тел. 62-86-92, моб. тел. 0888
436878, икономист.
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Кръстинка Христова Димитрова, Велико Търново, ул. Полтава 9В, тел. 63-63-24, моб. тел. 0886
799734, икономист по търговията.
Лидия Севова Георгиева, Велико Търново, ул.
Освобождение 130, ап. 21, ет. 5, тел. 65-71-19, моб.
тел. 0899 592011, икономист по промишлеността
(хранително-вкусова промишленост).
Любка Владимирова Христова, Велико Търново,
ул. Деню Чоканов 5, вх. А, ет. 5, ап. 15, тел. 67-51-75,
0887 002189, икономика на недвижимата собственост, експерт по управление на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, София, ж.к. Яворов,
бл. 11, вх. А, партер, ап. 2, тел. 02/846-39-02, 846-2873, моб. тел. 0888 220716, икономист – митническа
и външнотърговска дейност, митнически режим
и процедури, митнически и валутни нарушения
и прест ъплени я, ми т ни ческ и информационни
системи, вътреобщностни доставки и Интрастат
отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, Сухиндол, ул. Сърма
11, моб. тел. 0885 092477, икономист по търговията,
експерт по финансови и счетоводни проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, с. Първомайци
II, ул. Х. Викентий 2, тел. 06175/21-30, моб. тел.
0878 590033, икономист, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Мария Кирилова Линджева, Велико Търново, ул.
Георги Измирлиев 17, вх. В, ет. 3, ап. 9, тел. 64-88-08,
моб. тел. 0889 411642, икономист по строителството,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Мариян Стефанов Маринов, Велико Търново, ул.
Ален мак 6АА, ап. 25, моб. тел. 0888 580996, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти,
разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 27.02.2012 г.
Марияна Иванова Пангелова, Велико Търново,
ул. Драган Цончев 13, вх. Б, ап. 4, моб. тел. 0889
429698, икономист.
Марияна Тодорова Ангелова, Полски Тръмбеш, ул. Лале 7, моб. тел. 0887 163042, икономист
по търговската дейност, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Милен Стоянов Пенев, Горна Оряховица, ул.
Росица 6, тел. 0618/2-94-06, моб.тел.0888 466495,
икономист.
Наталия Христова Тотева, Велико Търново, ул.
Ген. Сава Муткуров 4, ап. 1, моб. тел. 0887 609777,
икономист.
Недко Стоянов Недков, Велико Търново, ул.
Иларион Драгостинов 9Б, ет. 6, ап. 16, тел. 67-50-16,
икономист-финансист, оценител на цели държавни
и общински предприятия, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Румяна Върбанова Борисова, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 11, тел. 60-34-06, моб. тел.
0888 547226, икономист.
Светла Атанасова Петрова, Дебелец, ул. Яворов
9, тел. 0887 939633, икономист-счетоводител.
Станка Йорданова Маешка, Лясковец, ул. Панайот Хитов 3, вх. В, ап. 8, ет. 3, моб. тел. 0889
710398, икономист.
Стефан Спасов Стефанов, Велико Търново,
ул. Тракия 6, тел. 63-24-37, моб. тел. 0888 792277,
икономист.
Стефка Димитрова Атанасова, Велико Търново,
ул. Средна гора 17, моб. тел. 0897 890064, икономист.
Стефка Маринова Маринова, Велико Търново,
ул. Бяла Бона 6А, тел. 64-39-79, сл. тел. 60-33-32,
моб. тел. 0888 548656, икономист по търговията.
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Тинка Христова Попова, Велико Търново, ул.
Баба Мота 3, тел. 62-77-83, икономист по отчетността.
Христо Илиев Христов, Свищов, ул. А леко
Константинов 17, ет. 1, ап. 2, тел.0631/4-26-72, моб.
тел. 0897 207612, финанси.
Христо Тодоров Буюклиев, Горна Оряховица,
ул. Панайот Цвикев 1А, моб. тел. 0887 741334, икономист, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Цветомир Емилов Енев, Горна Оряховица, ул.
Славянска 16, ет. 6, ап. 29, моб. тел. 0888 405933,
икономист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, гр. Елена, ул. Хаджи
Йордан Брадати 67, моб. тел. 0885 135885, стоковед.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, Велико Търново, ул.
Възрожденска 15, ет. 3, тел. 65-28-33, моб. тел.0887
471077, машинен инженер, оценител на машини и
съоръжения.
Валентин Кирилов Мицканов, Велико Търново, ул. П. Ю. Тодоров 4, тел. 62-97-62, моб. тел.
0889 009059, машинен инженер, оценител на цели
предприятия.
Венета Петкова Русинова, Велико Търново,
ул. Алеко Константинов 40, моб. тел. 0878 992173,
машинен инженер.
Венцислав Дончев Стоянов, Велико Търново, ул.
Баба Мота 5, тел. 62-76-83, моб. тел. 0887 663842,
машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 107, ап. 7, тел. 0618/
2-92-35, моб. тел. 0884 101554, машинен инженер по
жп транспорт (експлоатация и ремонт на електрически локомотиви).
Веселин Минчев Казанджиев, Велико Търново,
ул. Мармарлийска 10, тел. 65-52-27, моб. тел. 0889
553232, машинен инженер.
Георги Аврамов Върбанов, с. Куцина, община
Полски Тръмбеш, ул. № 31, тел. 06149/35-71, моб.
тел. 0889 966432, машинен инженер – селскостопански машини, оценител на машини и съоръжения.
Жанета Петрова Дончева, Велико Търново, ул.
Сергей Румянцев 6, вх. Б, тел. 65-47-42, моб. тел.
0889 533629, машинен инженер, оценител на машини
и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на недвижими имоти, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Иван Николаев Миневски, Велико Търново, ул.
Зеленка 46, ет. 2, моб. тел. 0887 707343, експлоатация
и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта.
Йорданка Чавдарова Николова, Горна Оряховица, ул. 19 февруари 11, тел. 0618/6-42-13, машинен
инженер, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Николай Христов Козарев, Габрово, ул. Хаджи Димитър 31, тел. 066/80-87-08, моб. тел. 0878
307736, 0897 307736, електроинженер, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Пенчо Маринов Недялков, Дебелец, ул. Патриарх
Евтимий Търновски 80, сл. тел. 062/67-05-50, дом.
тел. 06117/23-85, моб. тел. 0886 742450, електроинженер, оценител на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
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Петко Луканов Пенков, с. Първомайци, ул.
Крайбрежна 42, моб. тел. 0898 709296, машинен
инженер.
Петър Ганчев Гатев, Велико Търново, ул. Чавдар
войвода 22, тел. 65-44-77, моб. тел. 0886 439099, 0899
453333, машинен инженер, икономика на търговията,
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Колев Бонев, Велико Търново, ул. Полтава 7, вх. Б,ет. 3, ап. 9, тел. 63-13-93, моб. тел.0886
330788, машинен инженер.
Петър Николов Петров, Велико Търново, ул.
Димитър Благоев 15В, тел. 64-32-88, моб. тел. 0887
665673, машинен инженер, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Росен Боянов Димитров, Дебелец, ул. Александър Стамболийски 11, ет. 1, моб. тел. 0887 390210,
машинен инженер.
Тихомир Стоянов Фенерев, Велико Търново, ул.
Юрий Гагарин 1Б, ет. 1, ап. 1, тел. 60-37-32, моб.
тел. 0889 154272, машинен инженер, оценител на
машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, Велико Търново, ул. Оборище 2, ет. 7, ап. 26, тел. 64-38-40, моб. тел. 0888
407498, машинен инженер, оценител на машини и
съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, Плевен, ул. Стефан
Карад жа 60, тел. 064/80 -55-45, моб. тел. 0885
611664, машинен инженер, оценител на машини
и съоръжения.
Илия Томов Брунков, Горна Оряховица, ул. Ю.
Гагарин 39, вх. В, ет. 4, ап. 11, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Димитър Маринов Бърдаров, Велико Търново,
ул. Вела Пискова 11, тел. 62-80-32, моб. тел. 0885
592953, машинен инженер, ремонт и поддържане на
автомобилен транспорт – оценки на МПС, машини
и съоръжения, автотехнически експертизи – вътрешни и международни превози, разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Николай Димитров Николов, Горна Оряховица,
ул. Мано Тодоров 34, ет. 1, моб. тел. 0888 717535,
технология и управление на транспорта – автотехнически, транспортно-оценъчни и железопътни
експертизи
Николай Йосифов Анчев, Горна Оряховица, ул.
Дружба 9А, тел. 0618/4-87-76, моб.тел. 0889 438015,
инженер по двигатели с вътрешно горене, „електроуредба на автомобила“.
Петър Павлов Петров, Велико Търново, ул.
Ален мак 8Б, тел. 65-21-73, моб.тел.0897 474461,
машинен техник.
Росен Боянов Димитров, Дебелец, ул. Александър Стамболийски 11, ет. 1, моб.тел. 0887 390210,
машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, Горна Оряховица, ул.
Цар Иван Александър 99, моб.тел. 0878 543429,
автотехническа експертиза.
Стефан Иванов Стефанов, Велико Търново, ул.
Оборище 4, ет. 6, ап. 24, тел. 64-68-34, моб.тел. 0888
433557, двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Стоян Лазаров Стоянов, Горна Оряховица, ул.
Съединение 129, тел. 0618/2-61-74, моб.тел. 0888
146849, машинен инженер (ДВГ), оценител на машини и съоръжения.
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Тодор Петров Джуров, Горна Оряховица, ул. 19-и
февруари 13, ет. 1, ап. 1, тел. 0618/6-45-44, моб.тел.
0887 429078, машинен инженер – ДВГ.
Христо Панайотов Казаков, Велико Търново,
ул. Алеко Константинов 33, тел. 65-14-71, моб.тел.
0888 231950, машинен инженер (ДВГ), експерт по
технически, авто- и автотехнически експертизи,
икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Валерий Гатев Велчев, Велико Търново, ул.
Оборище 4, ет. 1, ап. 4, тел. 641-89-54, моб.тел. 0888
228824, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.
Мариян Василев Белов, Велико Търново, ул.
Васил Левски 17В, тел. 65-06-44, моб.тел. 0877
023971, електроинженер, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, оценител на оборотни
и дълготрайни активи, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Николай Димитров Николаев, Горна Оряховица,
ул. Васил Априлов 20, тел. 0618/6-00-09, моб.тел.
0888 067999, 0899 900432, електроинженер.
Николай Христов Козарев, Габрово, ул. Хаджи
Димитър 31, тел. 066/80-87-08, моб.тел. 0878 307736,
0897 307736, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Петър Христов Йорданов, Велико Търново, ул.
Никола Габровски 37, ет. 5, сл.тел. 60-62-06, моб.
тел. 0888 606622, информатика.
Янко Динков Стойчев, Велико Търново, ул. Поп
Харитон 20, ет. 1, тел. 65-67-25, моб.тел. 0885 519199,
0898/706253, машинен инженер (компютърна техника), разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 8.03.2011 г.
Гинка Тодорова Иванова, Горна Оряховица, ул.
Юрий Гагарин 43, вх. Г, ет. 2, ап. 4, тел. 0618/6-38-50,
моб.тел. 0887 830304, електроинженер (автоматика, компютърна техника и технологии), оценител
на недвижими имоти, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 20.11.2012 г.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Артем Дойчинов Джонгаров, Велико Търново,
ул. Акация 9, ет. 3, ап. 6, тел. 062/62-17-20, моб.тел.
0888 532587, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, оценител на недвижими
имоти.
Андрей Трифонов Андреев, Велико Търново,
пл. „Пенчо Славейков“ 8, ет. 1, тел. 63-39-13, моб.
тел. 0888 622801, инженер-геодезист (геодезия, фотограметрия и картография).
Анка Димитрова Стойкова, гр. Елена, ул. Кършовска 17, дом.тел. 06151/44-48, моб.тел. 0886 308211,
0878 308211, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, Свищов, ул.
Григор Стоянов 4, тел. 0631/4-10-94, моб.тел. 0886
754195, строителен архитектурен техник, оценител
на недвижими имоти, икономист по строителството.
Атанаска Илиева Коцева, Велико Търново, ул.
Краков 12, тел. 63-54-87, моб.тел.0887 273228, водостроителен техник, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Боян Крачунов Стоянов, Горна Оряховица, ул. П.
Р. Славейков 17, вх. В, ап. 12, моб.тел. 0899 622583,
геодезия и картография.
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Гергана Кръстева Тодорова, Горна Оряховица,
ул. Тунджа 18, тел. 0618/2-45-29, моб.тел. 0886 793651,
строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Георги Веселинов Григоров, Велико Търново, ул.
Зеленка 82, моб.тел. 0888 398 554, архитект.
Георги Йорданов Андреев, Велико Търново, ул.
Стефан Мокрев 7А, ап. 21, тел. 64-39-42, моб.тел.
0897 028974, строителен инженер.
Георги Любенов Георгиев, Велико Търново, ул.
Шейново 15, тел. 65-20-14, моб.тел. 0882 420452,
строителен техник – представена е само диплома
за средно образование за строителен техник.
Георги Петков Тодоров, Велико Търново, ул.
Полтава 11Е, ет. 3, ап. 12, тел. 63-84-93, моб.тел.0885
656504, инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 03.10.2011 г.
Димитър Иванов Дупалов, Велико Търново, ул.
Караминков 29, тел. 62-25-38, моб.тел. 0888 622497,
строителен инженер, експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Елена Иванова Петкова-Димова, Велико Търново, ул. Краков 8, вх. Г, дом.тел. 062 64-58-36, моб.
тел. 0887 195114, архитект.
Ефтим Лазаров Шишманов, Велико Търново,
ул. К. Паница 3Е, бл. 6, вх. Е, ет. 5, ап. 13, тел.
67-21-55, моб.тел. 0885 910097, строителен техник.
Иванка Иванова Григорова, Велико Търново,
ул. Зеленка 82, тел. 63-55-35, моб.тел. 0889 682478,
строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ганчева Минчева, Павликени, пл.
Свобода 22, вх. А, ет. 5, ап. 17, тел. 0610/63-72, геодезия и картография.
Коста Генчев Генов, Свищов, ул. Екзарх Йосиф
7, блок „Мир“, ет. 2, ап. 5, тел. 0631/4-43-33, моб.
тел. 0887 410438, строителен инженер по хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи.
Лъчезар Василев Лалев, Велико Търново, ул. Белчеви 1, тел. 63-02-46, моб.тел. 0878 803670, архитект.
Мария Драганова Петрова, Велико Търново, ул.
Оборище 6Б, ет. 7, ап. 19, тел. 67-74-59, 63-69-72, моб.
тел. 0889 715343, строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, Велико Търново, ул.
Елин Пелин 20, тел. 63-39-86, моб.тел.0887 244339,
строителен инженер, оценител на недвижими имоти,
оценител на машини и съоръжения
Милка Иванова Кушева, Велико Търново, ул.
Акация 11, тел. 65-12-55, архитект.
Мария Кирова Андонова, Велико Търново, ул.
Мизия 19, моб.тел. 0897 732083, инженер-земеустроител.
Миглена Андонова Найденова, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 23, моб.тел. 0889 664605,
инженер геодезия, фотограметрия и картография.
Павлина Мотова Ангелова, Велико Търново,
ул. Тракия 18Б, тел. 64-08-32, моб.тел. 0885 941566,
минен инженер – геодезия.
Петко Димитров Топалов, Горна Оряховица, ул.
Васил Левски 18, вх. А, ет. 7, ап. 21, тел. 0618/202-35, моб.тел. 0886 460147, инженер по пътно
строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Росица Лазарова Господинова, Лясковец, ул. Трети март 2, ет. 1, ап. 3, тел. 0619/2-24-20, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждания.
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Симеон Георгиев Симеонов, Велико Търново,
ул. Пейо Яворов 25, тел. 65-40-35, моб.тел. 0888
103337, земемер, оценител на земеделски земи и
недвижими имоти.
Снежана Младенова Кадиева, Велико Търново,
ул. Христо Даскалов 2, тел. 62-36-34, инженер по
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Стефанка Иванова Цанкова, Свищов, ул. Княз
Борис I № 42, тел. 0631/4-61-79, 6-08-21, моб.тел.
0885 905593, техник-геодезист, икономист, оценител
на земеделски земи.
Стефка Стоянова Гиздева, Велико Търново, ул.
Велики Преслав 4, вх. А, ап. 1, тел. 67-67-64, моб.
тел. 0887 207342, строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, Велико Търново,
ул. Панайот Волов 22, тел. 60-40-05, моб.тел. 0888
700895, архитект.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Станимир Стефанов Радков, Велико Търново, ул.
Филип Тотю 17, вх. Б, ап. 2, моб.тел. 0898 733444,
противопожарна техника и безопасност, достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
6. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
6.1. Съдебно-химическа експертиза
Йовко Борисов Попов, Велико Търново, ул. Христо Ив. Воеводата 24, тел. 62-98-32, инженер-химик.
Пею Николов Пеев, Велико Търново, ул. Филип
Тотю 2, дом. тел. 65-29-36, моб.тел. 0897 343266,
химик, специалност – химия, химични технологии
и металургия на черни и цветни метали.
Снежана Минчева Стефанова, Полски Тръмбеш,
ул. Яворова 37, моб.тел. 0887 034406, 0899 131378,
биология и химия, експерт по химико-технологични
проблеми, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до
12.11.2012 г.
Цветанка Владимирова Цачева, Велико Търново,
ул. Георги Измирлиев 5, ап. 19, тел. 67-12-66, моб.
тел. 0897 956802, инженер-химик.
7. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
7.1. Съдебно-агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, Велико Търново, ул. Иван Момчилов 36, моб.тел. 0897 422595,
инженер по горско стопанство.
Александър Борисов Стойков, Велико Търново,
ул. Полтава 11, вх. Б, ап. 14, тел. 63-85-33, агроном
(лозаро-градинар, растителна защита).
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, гр. Елена,
ул. Васил Левски 71, вх. А, тел. 06151/49-88, моб.тел.
0889 198349, агроном (растителна защита), експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, Велико
Търново, ул. Никола Габровски 29Б, моб.тел. 0888
368406, инженер-агроном, агромениджър.
Дойка Георгиева Петрова, Велико Търново, ул.
Полтава 11В, ет. 5, ап. 25, тел.63-85-52, агроном.
Донка Минева Иванова, Велико Търново, ул.
Деню Чоканов 5, вх. Б, ет. 2, тел. 64-38-98, моб.тел.
0898 884663, 0884 362105, аграрикономист.
Звездомир Любомиров Брешков, гр. Елена, ул.
Панайот Хитов 4, тел. 06151/31-75, моб.тел. 0888
880805, аграрикономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, Велико Търново, ул.
Филип Симидов 3, вх. В, ет. 6, ап. 21, тел. 67-54-79,
моб.тел. 0878 119216, 0887 560440, аграрикономист,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
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експертизи, оценител на недвижимо имущество
и земеделск и земи, разрешение за дост ъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Стефан Христов Узунов, Велико Търново, ул.
Филип Тотю 9, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 65-17-72, моб.
тел. 0886 768992, агроном-икономист, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 30.09.2013 г.
Тодорка Ралчева Бакърджиева, Велико Търново,
ул. Филип Тотю 11, вх. Б, тел. 65-55-18, моб.тел.
0887 848437, агроном-полевъд.
8. Клас „Други съдебни експертизи“
Мария Иванова Ганчева, Велико Търново, ул.
Вела Пискова 20, ет. 1, тел. 62-10-82, моб.тел. 0886
842317, френски и италиански език, специалист по
френска филология.
Пламенна Ненова Ненова, Велико Търново, ул.
Иларион Драгостинов 9А, ет. 6, ап. 16, тел. 60-41-41,
моб.тел. 0886 715337, класически музикални изкуства
(оперен певец и режисьор).
Сийка Георгиева Колева, Горна Оряховица, ул.
Пирот 7, вх. А, тел. 0618/4-68-10, моб.тел.0887 961521,
инженер-технолог (технология на биопрепаратите).
Стефан Любомиров Стефанов, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 15, моб.тел. 0887 097086,
математ ика и информат ика, ком у никационна
техника и технологии, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
За съдебен район на Габровския окръжен и
административен съд
Първи клас. „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Христо Илиев Димитров, Габрово, ул. Слънчев
бряг 3, тел. 066/823446.
Христо Колев Деевски, Габрово, ул. Неофит
Рилски 27, тел. 066/820 648.
Втори клас. „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Маргарита Тодорова Христова, Севлиево, ж.к.
Митко Палаузов, бл. Бяла.
Янко Георгиев Колев, Габрово, ул. Свищовска
88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192.
Станислав Рачев Рачев, Габрово, ул. Емануил
Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност „Медицина“ и „Право“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Иван Пенков Узунов, Севлиево, ул. Росица 8,
тел. 0675/34501, 0889/720932.
Петко Иванов Петков, Севлиево, ж.к. Митко
Палаузов, бл. 8, вх. Д, ет. 1, тел. 0675/5477.
Пламен Данаилов Петров, Севлиево, ж.к. Александър Москов, бл. 10, вх. А, тел. 0675/2336.
Станислав Рачев Рачев, Габрово, ул. Емануил
Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност „Медицина“ и „Право“.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски
25, тел. 02/9531252, 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Петко Стефанов Дончев, Севлиево, ул. Марагидик 16, тел. 0675/6346.
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Станислав Рачев Рачев, Габрово, ул. Емануил
Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност „Медицина“ и „Право“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Младен Колев Пенчев, Севлиево, ул. Митко
Палаузов 10, вх. А, тел. 0675/83059, 0886/740730.
Божидар Иванов Войников, Севлиево, ул. Христо
Ботев 1, тел. 0675/8011.
Варвара Стефанова Сумрова, Габрово, ул. Тодор
Бурмов 6, тел. 066/871051, 066/877577.
Веселин Русев Димитров, Габрово, ул. Мирни
дни 10, тел. 066/803103, 066/860046, 0888/254667.
Диана Николова Ванкова, Севлиево, ж.к. Александър Москов, бл. 27, вх. А, тел. 0675/6411.
Иван Цонев Иванов, Севлиево, ул. Н. Генев 23,
вх. Б, тел. 0675/2969;
Людмила Иванова Христова, Севлиево, ул. Втори
юли 26, тел. 0675/8946.
Мариян Цанков Марков, Севлиево, ул. М. Климент 1, тел. 0675/30993;
Марияна Тодорова Маринова, Севлиево, ул.
Стефан Пешев 18, вх. В, тел. 0675/30982.
Николай Михайлов Влаев, Габрово, ул. Брянска
5Б, тел. 066/865040,0888/300473.;
Стефан Петров Ковачев, Севлиево, ул. Иван
Вазов 7, тел. 0675/4595.
Трети клас. „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов, Габрово, ул.
Емануил Манолов 12, вх. А, ап. 6, тел. 066/803887,
0885/251655.
Райна Досева Петрова, Севлиево, ул. Гимназиална 35, тел. 0885/399885.
Виолета Стефанова Иванова, Севлиево, ж.к.
Ат. Москов 30, вх. А, тел. 0675/34832, 0886/907583.
Снежанка Иванова Петкова, Севлиево, Митко
Палаузов, бл. 8, вх. Д, ет. 1, ап. 1, тел. 0675/82741,
0898/376271.
Бож и дар Георгиев Мончев, Севлиево, ж.к.
Москов бл. 11, ап. 26, тел. 0675/5946, 0675/33419.
Радослава Станева Цонева, Севлиево, ул. Опълченска 30, вх. Б, тел. 0675/5131, 0675/33419.
Снежана Иванова Петрова, Севлиево, ж.к. Юг,
бл. 8, вх. Д, ап. 1, тел. 0675/5477, 0675/33419.
Цанко Игнатов Цанков, Севлиево, ул. Стара
планина 48, ет. 3, ап. 11, тел. 0675/33419, 0675/33420,
0675/33797,0898/635633.
3.2. Съдебно-психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова, Габрово, бул. Трети
март 6, вх. А, ап. 6, тел. 0888/409147, 066/806019,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Сюзан Месру Садъкова-Томева, Севлиево, ул.
Канлъдере 29, тел. 0675/82150, 0888/087949.
Николай Стоянов Дойчев, Севлиево, ж.к. А.
Москов бл. 4, вх. Д, тел. 0887/035427.
Мирослава Мариянова Касамакова, Севлиево,
ул. Баучер 8, тел. 0675/81841, 0889/525306.
Четвърти клас. „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова, Габрово, ул. Варовник 18, бл. 7, ап. 11, тел. 066/805353, 0889/373666.
Дарина Василева Пенчева, Габрово, ул. Алеко
Константинов 2, тел. 066/803444, 0888/454677.
Елена Савчева Трифонова, Габрово, ул. Баждар
17, тел. 066/822810, 0887/647134.
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Маргарита Ганчева Маринова, Габрово, ул. Радост 2, тел. 066/870223, 0886/078534.
Мариана Тачева Ганчева, Габрово, ул. Селимица
4, вх. В, ет. 6, ап. 11, тел. 066/850376, 066/860129,
0888/732517.
Мария Генчева Стоева, Габрово, ул. Омуртаг 5,
тел. 066/862329;
Мария Милоева Тачева, Габрово, ул. Чумерна
20, ет. 4, ап. 14, тел. 066/857691, 0887/981459.
Николина Минкова Бабарова, Габрово, ул. Свищовска 63, вх. А, ап. 3, тел. 066/822132, 0887/277107;
Пенка Рачева Христова, Габрово, ул. Хаджи
Димитър 24, вх. А, тел. 066/868837, 0893/824262.
Стефка Иванова Чукурова, Габрово, бул. Трети март 76, вх. В, ет. 1, ап. 2, тел.066/823905,
0886/229804;
Христо Недялков Христов, Габрово, ул. Софроний
Врачански 9, тел.066/866525.
Цецка Христова Мечкова, Габрово, ул. Брянска
56, вх. Д, ап. 12, тел. 0884/071235;
Юлияна Георгиева Стефанова, Габрово, ул. Вап
царов 56, тел. 066/821216, 0887/195299.
Веселин Генов Василев, Севлиево, ул. Гочо
Москов 1, тел. 0675/30112, 0888/244288.
Георги Димитров Георгиев, Севлиево, ж.к Димитър Благоев бл. 5, ап. 48, тел. 0675/32676, 0888/355966.
Моника Тотева Тотева, Севлиево, ул. Крушевска
12, тел. 0899/634540.
Ради Пенков Гечев, Севлиево, ж.к. М. Палаузов,
бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 20, тел. 0675/83554, 0885/203265;
Донка Маринова Атанасова – Дряново, ул.
Шипка 143, тел. 0899/207601.
Теодора Цанева Петкова, Трявна, Христо Ботев
4, тел: 0677/3971, 0896/694290.
Петя Цвяткова Рачева-Иванова, Габрово, ул.
Чардафон 14, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 066/809098,
0888/266887.
Антон Константинов Константинов, Габрово,
ул. Скобелевска 28, тел. 066/804589, 0898/480821.
Георги Иванов Капев, Габрово, ул. Ал. Богориди
№ 3, тел. 066/865709, 0885/235021.
Ивелина Георгиева Кръстинкова, Габрово, ул. Капитан Дядо Никола 28, тел. 066/804237, 0887/603251.
Николина Йорданова Стефанова, Габрово, бул.
Ст. Караджа 15, тел. 066/804813, 0885/733925.
Радина Михайлова Стоева, Габрово, ул. Омуртаг
5, тел. 066/805627.
Христо Дочев Досев, Габрово, ул. Н. Палаузов
24, тел. 0887/610597.
Евгени Петров Сардъмов, Севлиево, ул. Стефан Караджа 11, тел. 0675/4718, тел. 0675/30643,
0888/732559.
Христофор Гатев Лалев, Севлиево, ул. Стара планина 50, вх. А, ет. 2, ап. 6 тел. 0675/7635,
0675/30944, 0888/588073.
Анна Василева Йорданова, Дряново, ул. Трети
март 27, тел. 0676/73108.
Маргарита Стефанова Генчева, Габрово, ул. Чумерна 17, тел. 066/809403, 066/860841, 0899/378896.
Пенка Георгиева Маркова, Дряново, ул. Стефан
Стамболов 19, тел. 0676/74115.
Радка Лазарова Михова, Габрово, ул. Морава
5, ап. 14, тел. 066/878178, 0896/657830; специалност
„Икономика на промишлеността“, сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, удостоверение
за преминат курс „Управление, контрол и одит на
средствата от Европейския съюз“.
Диана Иванова Колева, Габрово, ул. Младост 1,
ет. 3, ап. 15, тел. 066/822184, 0888/732585, 0882/711070;
специалност „Счетоводстово и контрол“, сертификат
за обучение по Международни счетоводни стандарти, удостоверение за медиатор от Министерството
на правосъдието.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стилиян Петков Събев, Севлиево, ул. Никола
Дабев 19, тел. 0675/80086, 0885/162704.
Марко Минчев Пенев, с. Царева ливада, ул. Александър Стамболийски 19, тел.06723/678, 0877/101828;
Димитър Върбанов Митев, Габрово, ул. Еделвайс
3, тел. 066/870060, 0885/951899;
Димитър Иванов Кинчев, Габрово, ул. Софроний
Врачански 3, тел. 066/32397.
Стоян Янев Вълчев, Габрово, ул. Смърч 1, ап. 6,
тел. 066/864521, 066/803621, 0886/581039.
Симеон Мирославов Бороджиев, Габрово, ул.
Люлякова градина 13, тел. 066/851008, 0899/963427;
Стела Атанасова Досева, Габрово, ул. Н. Палаузов 24, тел. 0887/201877.
Христо Върбанов Бараков, Габрово, ул. Николаевска 69, тел.066/809966, 0898/380160;
Цветан Цветанов Белчев, Габрово, ул. Зелена
ливада 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0887/670501.
Янко Стоянов Вълчев, Габрово, ул. Варовник
20, ап. 13, тел. 066/879966, 066/803621.
Нина Василева Станева, Дряново, ул. Шипка
218, тел. 0676/73658.
Панко Стефанов Панков, Габрово, бул. Хемус 47,
ет. 5, ап. 13, тел. 066/884791, 066/818392, 066/808797,
0887/323648.
Минчо Йорданов Минчев, Трявна, ул. Ангел
Кънчев 87 А, ет. 4, тел. 0677/2145, 0887/771841.
Румяна Пантелеева Савчева, Габрово, ул. Гаврил
Кръстевич 5, ет. 3, ап. 6, тел. 066/877687, 0889/182423;
специалност „Икономика на промишлеността“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, Трявна,
ул. Патриарх Евтимий 97, вх. В, ет. 6, ап. 18, тел.
0677/5365, 0899/805049, оценка на недвижими имоти,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Деян Ганчев Денчев, Севлиево, ул. Еделвайс 21,
тел. 0675/35410, 0889/410232, оценка на машини и
съоръжения, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Петър Георгиев Гердемски, Габрово, бул. Могильов 3, тел. 066/874134, 0896/256500, специалност
„Икономика на промишлеността“.
Ру мен Георгиев Георгиев, Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. В, тел. 066/800810, 066/800850,
0888/423293, оценка на недвижими имоти, оценка
на машини и съоръжения, оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева, Севлиево, ул. Ботьо
Ангелов 10, Б, тел. 0889/351061, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Ирена Манева Иванова-Калпазанова, Габрово,
бул. Столетов 30, тел. 066/822703, 0888/429101, оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, оценка на недвижими имоти, оценка
на машини и съоръжения.
Кунчо Христов Петров, Габрово, ул. Люлякова
градина 6, ет. 2, ап. 4, тел. 066/804131, 0896/292949,
0898/981756, оценка на недвижими имоти.
Тинка Крумова Доскова, Габрово, ул. Турист
6, тел. 0899/312100, оценка на недвижими имоти.
Радинка Вълова Гергова, с. Столът, ул. Васил
Левски, тел. 066/802602,0888/768747, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров,с. Сенник, ул. Първи
май 6, тел. 066/802602,0885/739490, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
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Даниел Василев Балтиев, Габрово, бул. Априлов
37, ет. 5, ап. 15, тел. 066/867851, 0887/939573, оценка
на оборотни и дълготрайни активи.
Евгени Боянов Минков, Габрово, ул. Йосиф
Соколски 19, тел. 066/883608.
Мирослав Добрев Маринов, Габрово, ул. Лале
7, тел. 066/875603, 06736/465, 0898/620635, оценка на
оборотни и дълготрайни активи.
Станимир Драганов Стоянов, Габрово, Младост
26, тел. 0888/839351, 0878/839351, извършване на
съдебни експертизи по технически проблеми и
ценообразуване.
Христо Красимиров Раев, Габрово, ул. Йосиф
Соколски 21, ап. 19, тел. 0889/441356, оценка на
оборотни и дълготрайни активи.
Цонка Георгиева Христова, Севлиево, ул. Стоян
Бъчваров 23, тел. 0675/32056, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества .
Росица Георгиева Донева, Габрово, ул. Николаевска 134, ап. 13, тел. 066/806929, 0888/542490,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
оценка на машини и съоръжения, активи.
Пети клас. „Съдебна инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов, Габрово, ул. Свищовска 61, вх. Б, ап. 10, тел. 066/824000, 0887/768748,
специалност „Механично уредостроене“.
Гатьо Рачев Гатев, Габрово, ул. Г. Кръстевич 2,
вх. А, ап. 6, тел. 066/869719, 0877/495106, специалност
„Ел. обзавеждане и автоматика на промишлеността“.
Георги Симеонов Щебунаев, Габрово, ул. Петър Падалски бл. 1, ет. 3, ап. 2, тел. 066/869996,
0896/640561, специалност „Механично уредостроене“.
Гочо Николов Гочев, Габрово, ул. Кирил и Методий 1, тел. 0899/826115, специалност „Механично
уредостроене“.
Йордан Симеонов Йорданов, Габрово, ул. Видима
33, ап. 7, тел.066/821931/536, 0899/440636, специалност „Електронна техника“.
Красимир Маринов Иванов, Габрово, ул. Ст.
Караджа № 9, ап. 24, тел. 066/824086, 0898/939910,
специалност „Електроенергетика“.
Михаил Стефанов Станев, Габрово, ул. Тотьо
Иванов 16, тел. 0888/764994, 0899/251441, специалност „Технология на машиностроенето“.
Николай Ганчев Ганчев, Габрово, ул. Селимица
4, вх. В, ет. 6, ап. 11, тел. 066/850376, 0898/552033,
специалност „Хидро- и пневмотехника“.
Николай Христов Козарев, Габрово, ул. Хаджи Димитър 31, тел. 066/808708, 0878/307736,
0897/307736, специалност „Радиотехника“.
Първан Йорданов Илиев, с. Враниловци, ул. Ц.
Станчев 25, тел. 0889/724086, специалност „Технология на машиностроенето“.
Цветан Любомиров Цонев, Габрово, ул. Кукуш
2, тел. 066/876632, 0899/999944, специалност „Електротехника и електроника“.
Генко Тодоров Иванов, Севлиево, ул. Бузлуджа
2, тел. 0675/32592, 0898/541855, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Катя Костова Колева, Трявна, ул. Бреза 39,
тел. 0677/2031, 0677/2549, 0899/823537, 0878/762879,
специалност „Механично уредостроене“.
Иван Добрев Иванов, Габрово, ул. Тракия 14,
тел.066/868688, 066/874997, 048/825443, специалност
„Механично уредостроене“.
Иван Маринов Иванов, Габрово, ул. Опълченска
41, вх. В, тел. 066/860448, 0898/894236, специалност
„Ел. машини и апарати“.
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Пейчо Петров Пейчев, Габрово, бул. Могильов
2, вх. Б, тел. 066/875712, специалност „Механизация
на дърводобива и горския транспорт“.
Стефан Иванов Моллов, Габрово, ул. Клокотница 11 А, тел. 066/86-70-71, 066/805295, 0888/324357,
специалност „Ел. обзавеждане на промишлени
предприятия“.
Стефан Иванов Александров, Габрово, ул. Мирни
дни 8, ап. 9, тел. 066/875077, 0898/541364, специалност „Машиностроене – технология“.
Тотьо Иванов Тотев, Габрово, ул. Христо Ботев
10, вх. В, ап. 10, тел.066/864863, специалност „Хидравлика и пневматика“.
Ангел Захариев Кушев, Габрово, ул. Кирил и
Методий 15, тел. 066/879283, 0671/42122, специалист
„Водоснабдяване и канализация“.
Ивайло Пенчев Баев, Габрово, ул. Любен Каравелов 27, ап. 10, тел. 066/862247, 066/861568, 0889/101172.
Иван Стефанов Иванов, Габрово, ул. Николаевска
134, ап. 13, тел. 066/806929, 0888/732591; специалност
„Механично уредостроене“, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност да проектира
самостоятелно строежи от V и VI кат. съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 5 и 6 ЗУТ по част Електрическа и
по част Автоматизация и КИП.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев, Габрово, ул. Мирни дни
8, ет. 4, ап. 11, тел. 066/869781, 0887/130586.
Веселин Илиев Илиев, Габрово, ул. Васил Друмев
5, ет. 1, ап. 2, тел. 066/864808, 0888/144432.
Димитър Стефанов Димитров,Габрово, ул. Николаевска 99, ет. 2, ап. 4, тел.066/869236, 066/808669,
0878/803514.
Пе т ър А н г е лов Пе т р ов, с. Поповц и , т е л.
066/800692, 0899/135574, 0885/966477.
Мирослав Иванов Христов, Севлиево, ж.к. Мит
ко Палаузов, бл. 8, вх. А, ап. 5, тел. 0675/34234,
0889/526939.
Христофор Йорданов Христов, Севлиево, ул.
Цар Симеон Велики 7, тел. 0887/823900, 0895/412992.
Николай Минков Цанков, Габрово, ул. Тригьово
кладенче 2, тел. 066/867766.
Владимир Ненчев Енчев, Габрово, ул. Н. Вапцаров 108, тел. 066/223440, 0888/820390.
Георги Симеонов Семов, Габрово, ул. Васил
Друмев 4, тел. 0888/426016, специалност „Технология
на машиностроенето“; сертификат за „Експерт по
автотехнически експертизи“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Добрин Петров Шиков, Габрово, ул. Младост
32, ап. 5, тел. 066/853195, 0887/268523, специалност
„Технология на машиностроенето“.
Стоян Лалев Лалев, Габрово, ул. Слънчев дол 1,
тел. 066/866972, 0888/812623, специалност „Горско
стопанство и дърводобив“.
Ивко Пенков Иванов,Варна, ул. Студентска
1, тел.052/383466, 0898/348374, 0898/348374, e-mail
ivkoivanov@abv.bg, специалност „Технология на
металите“, специалист „Фрактодиагностични – автотехнически експертизи“, специалист „Фрактодиагностични – пожаротехнически експертизи“,
специалист „Фрактодиагностични – строителнотехнически експертизи“, специалист „Фрактодиагностични и металографически – трасологични
експертизи“, специалист „Микрографически (графологически) – дефектоскопски експертизи“.
Ботьо Петков Ботев, Севлиево, ул. Баучер 3,
тел. 0675/32323, 0675/33364, специалност „Горско
стопанство“.
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Маргарита Атанасова Личева, Дряново, ул.
Шипка 143, тел. 0887/963197, специалност „Машиностроителна техника и технологии“.
5.4. Съдебна компютърно- техничска експертиза
Кирилка Първанова Торлашка-Маркова, Габрово, ул. Спортна 3, вх. Б, ап. 11, тел.0676/33252,
0899/832300.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова, Габрово, ул. А. Кънчев
42, тел. 066/820411, 0885/594723.
Велина Иванова Ракова, Габрово, ул. Алеко
Константинов 5, тел. 066/820041, 0896/712730.
Деян Иванов Георгиев, Габрово, ул. Варовник 8,
ет. 3, ап. 9, тел. 066/801376, 066/852076, 0887/218828.
Евгения Шишева Живкова, Габрово, ул. Видима 37, ет. 4, ап. 12, тел. 066/801367, 066/801913,
0887/589415.
Йотка Петрова Станчева, Габрово, ул. Петър
Михов 59, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801366, 066/855586,
0899/836259.
Лиляна Тотева Велчева, Габрово, ул. Омуртаг
3, ап. 5, тел. 066/864116, 0899/943150.
Найда Цочева Щебунаева, Габрово, ул. Петър Падалски, бл. 1 ет. 3, ап. 2, тел. 066/860838, 0898/833025.
Николай Димитров Калпазанов, Габрово, бул.
Столетов 30, ап. 3, тел. 066/822703, 0885/306842.
Фанка Иванова Дочева, Габрово, ул. Петър
Михов 29, ет. 3, ап. 6, тел. 066/804495, 0887/598601.
Христина Владимирова Павлова, Габрово, ул.
Орловска 129, ап. 82, тел. 066/806868, 0898/593930,
066/818383.
Янка Димитрова Ралева, Габрово, ул. Венец 12,
ет. 6, ап. 16, тел. 066/803030, 0899/323800.
Боряна Йорданова Иванова, Дряново, ул. Ст.
Стамболов 38, тел. 0888/866221.
Иван Станчев Иванов, Дряново, ул. Стефан Стамболов 38, тел. 0676/73404, 0898/477983, 0888/866221.
Владка Христова Гатева, Габрово, бул. Могильов
84, ап. 6, тел. 066/872924, 0898/449927.
Христо Рачев Рашеев, Габрово, ул. Пенчо Славейков 4, тел. 066/861807, 0889/619282.
Юлия Георгиева Георгиева, Габрово, бул. Могильов 45, ап. 15, тел. 0889/062863.
Мария Дончева Стоева, Габрово, ул. Варовник
16, тел: 066/818440, 0889/289216.
Величка Данкова Шандуркова, Габрово, ул. П.
Божинов 10, ап. 19, тел. 066/800424/256, 066/801021.
Иван Николов Иванов, Габрово, ул. Смърч 23,
тел. 066/863681.
Лиляна Иванова Тодорова, Габрово, ул. Смърч
25, тел. 066/863110, 066/23819.
Марина Илиева Тотева, Габрово, бул. Трети март
27, тел. 066/873245, 066/874121.
Христо Иванов Узунов, Габрово, ул. Петър
Михов 43, тел. 066/857710, 0887/474588, оценка на
недвижими имоти.
Милко Йорданов Генов, Севлиево, ул. Стефан
Пешев 70, тел. 0675/2960, 0898/643790.
Божанка Ангелова Христоскова, Габрово, ул.
Венера 35, ап. 1, ет. 1, тел. 0888/787548, хидромелиоративно строителство.
Димитър Илиев Босев, Габрово, ул. Чардафон 11,
ет. 4, ап. 7, тел. 066/820811, 0887/308221, 0899/146200,
специалност „Земеустройство“, удостоверение за
инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи и
подобренията върху тях, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра,
лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
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5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Петър Колев Петров, Габрово, кв. Недевци, ул.
Спасета 15, тел. 066/823109, 066/223313, 0899/135574.
Пламен Стефанов Генчев, Габрово, ул. Осми
март 36, тел. 066/822431, 066/800160, 0888/447312
специалност „Пожарна и аварийна безопасност“.
Шести клас. „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова, Габрово, ул.
Мир 25, ет. 2, ап. 11, тел. 066/869865, 0884/628948.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова, Габрово, ул.
Лазар Донков 3, тел. 066/878298, 0885/006256.
Стефка Димитрова Игнатова, Дряново, ул. Бузлуджа 8, тел. 0676/75839.
Кольо Събчев Иванов, Габрово, ул. Васил Друмев
6, вх. Б, ап. 4, тел. 066/873921.
Христо Димитров Митев, Габрово, ул. Л. Каравелов 29, ет. 4, ап. 8, тел. 066/879235, 0877/049088.
Седми клас. „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химически експертизи
Петър Николов Колев, Габрово, бул. Могильов
76, ет. 5, ап. 13 тел. 066/854432, 0885/895430.
Ценислав Стефанов Влъкненски, Габрово, ул.
Цанко Стефанов 8, тел. 066/804148, 0888/292652.
Цена Ганева Василева, Габрово, ул. Радост 3,
тел. 066/20349.
Осми клас. „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарно-медицинска експертиза
Неделчо Михов Михов, Севлиево, ул. Мара
Гидик 32, 0888/961069.
Георги Атанасов Гинев, Габрово, ул. Стефан
Караджа 6, ап. 3, тел. 066/803138, 0889/230662.
Иван Тодоров Иванов, Севлиево, ул. В. Сърбенов
30, тел. 0675/25071, 0889/230663.
Илко Иванов Попов, Габрово, ул. Васил Левски
10, вх. Б, ет. 1, ап. 2, тел. 066/879027, 0878/181014,
специалност „Ветеринарна медицина“.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева, Габрово, пл. Първи
май 3, тел. 066/876144, 0896/554633.
Девети клас. „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлия Мирчева Шулекова, Габрово, ул. Тотю
Иванов 16, тел. 0898/312254.
Десети клас. „Други съдебни експертизи“
Георги Иванов Георгиев, Габрово, бул. Могильов
19, вх. В, ет. 6, ап. 17, тел. 066/800810, 066/800850,
0887/602324, специалност „Инженерна геология и
хидрогеология“, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Павел Цонков Ванков, Севлиево, ж.к. Д-р Атанас Москов, бл. 27, вх. А, ап. 4, тел. 0675/35611,
0887/949152, специалност „Геодезия и картография“,
сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева, Габрово, ул. Петко
Каравелов 1, тел. 066/807098, 066/869624, удостоверение за изработка, преработка и ремонт на изделия
от благородни метали.
Христо Петков Христов, с. Яворец, Габрово, пл.
Първи май 3 тел. 067392/387, 0886/128171, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“,
удостоверение за инженер-геодезист.
Жанета Атанасова Трифонова, Габрово, пл. П.
Михов 13, ет. 1, ап. 3, тел. 066/84250, 0899/215249,
педагогика.
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Светла Йончева Станева, Трявна, ул. Захари
Петров 8, ет. 2, ап. 6, тел. 0677/21-45, 0887/771794,
минен инженер, специалност „Маркшайдерство“.
Димит ър Пет ров Димит ров, Севлиево, ул.
Александър Москов 26, вх. А, ап. 9, тел. 0675/4758,
048/773037, специалност „Ел. обзавеждане“.
Николай Георгиев Атанасов, Габрово, ул. Седянкова ливада 19, ап. 10, тел. 066/885458, 066/223494,
0898/552061, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“.
Тихомир Донков Досев, Габрово, ул. С. Ангелов
7, тел. 066/873107, 066/870414, 0887/588557, специалност „Застрахователно и социално дело“.
Тодор Ангелов Кръстев, Габрово, ул. Ерма 2,
тел. 066/813714, 0888/402618, специалност „Социално
осигуряване“.
Пеньо Христов Станев, Габрово, ул. Чардафон
11, тел. 066/879417, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за дейности
по кадастъра.
Иван Евтимов Атанасов, Велико Търново, ул. С.
Румянцев 17, тел. 062/27602, 062/620092, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография.
Десислава Йорданова Колева, Габрово, бул. Априлов 11, ет. 4, ап. 10, тел. 066/879326, 066/224331,
048/827535, специалност „Мениджър“ , Международен маркетинг и маркетингов мениджмънт.
Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. ч. Мутафов 2, вх. А, ап. 34, тел. 02/9885311,
0887/302414, интелектуална собственост, лиценз за
оценка на дизайн и приложни изкуства, лиценз за
права на интелектуална и индустриална собственост
и други фактически отношения.
Ана Антонова Антонова,Плачковци, ул. Планинец 21, тел. 06770/2424, 0887/555877, лиценз за
оценка на недвижими имоти.
Забележка. При необходимост за вещи лица могат
да се назначават и специалисти, които не са включени
в този списък, както и специалисти от други съдебни
райони. Промени в списъка могат да се правят и през
течение на годината.
За съдебен район на Ловешки окръжен и ад
министративен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч,
п.к. 5500, ж.к. Червен бряг, бл. 111, вх. Д, ет. 5,
ап. 13; сл.тел. 068/668 428; моб.тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев № 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10;
тел. 068/668 268; моб.тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химическ и, почеркови, порт ретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Ангел Кънчев № 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600, ул.
Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб.тел. 0887
585 365; специа лност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
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Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к.5770, ул.
Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб.тел. 0888 987
499; специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч,
п.к. 5500, ж.к-с Червен бряг бл. 111, вх. Д, ет. 5,
ап. 13; сл.тел. 068/668 428; моб.тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10; тел.
068/668 268; моб.тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химическ и, почеркови, порт ретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ангел Кънчев 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600, ул.
Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб.тел. 0887
585 365; специа лност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к.5770, ул.
Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб.тел. 0888 987
499; специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч,
п.к. 5500, ж.к. Червен бряг бл. 111, вх. Д, ет. 5,
ап. 13; сл.тел. 068/668 428; моб.тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10; тел.
068/668 268; моб.тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химическ и, почеркови, порт ретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ангел Кънчев 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600, ул.
Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб.тел. 0887
585 365; специа лност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к.5770, ул.
Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб.тел. 0888 987
499; специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
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1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч,
п.к. 5500, ж.к. Червен бряг бл. 111, вх. Д, ет. 5,
ап. 13; сл.тел. 068/668 428; моб.тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични нива;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10; тел.
068/668 268; моб.тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химическ и, почеркови, порт ретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ангел Кънчев 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600, ул.
Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб.тел. 0887
585 365; специа лност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к.5770, ул.
Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб.тел. 0888 987
499; специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Стефан Петков Лалов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Акад. Анастас Иширков 43а; тел. 068/622 307; моб.
тел. 0898 678 531; специалност: съдебна медицина;
квалификация: автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми – гръдна травма,
съдебна медицинска индентификация на личността
по костни останки и зъбен статус.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Стефан Петков Лалов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Акад. Анастас Иширков 43а; тел. 068/622 307; моб.
тел. 0898 678 531; специалност: съдебна медицина;
квалификация: автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми – гръдна травма,
съдебна медицинска индентификация на личността
по костни останки и зъбен статус.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, Ловеч, п.к.5500,
ул. Сливница 14а; тел. 068/624 474; моб.тел. 0889
920 257; специалност: патологоанатомия.
Д-р Магдалена Христова Джикова, Плевен, п.к.
5800, ул. Сан Стефано 44, вх. Б, ет. 2; тел. 068/621
059; моб. тел. 0887 310 299; специалност: акушерство
и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, Плевен, п.к.
5800, ул. Сан Стефано 44, вх. Б, ет. 2; тел. 068/621
059; моб. тел. 0887 310 299; специалност: акушерство
и гинекология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Д-р Стефан Петков Лалов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Акад. Анастас Иширков 43а; тел. 068/622 307; моб.
тел. 0898 678 531; специалност: съдебна медицина;
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квалификация: автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми – гръдна травма,
съдебна медицинска индентификация на личността
по костни останки и зъбен статус.
Д-р Магдалена Христова Джикова, Плевен, п.к.
5800, ул. Сан Стефано 44, вх. Б, ет. 2; тел. 068/621
059; моб. тел. 0887 310 299; специалност: акушерство
и гинекология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Иво Петров Петракиев , Ловеч, п.к. 5500,
ул. Петър Иванчев 5; моб.тел. 0888 863 807; специалност: акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч п.к. 5500, ул.
Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6, ап. 16;
тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885 777 087; 0887
230 988; специалност: психиатрия; квалификация по
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Неофит Рилски 1а, ап. 28; моб.тел. 0887 510 279;
специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Отец Паисий № 40; моб.тел. 0885 588
367; специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Христо Ботев 1; тел. 068/633 827; 603 590; специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков 65, моб.тел. 0888 807 168, 0878 961
375; специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Осъмска 2, ап. 23, ет. 6; моб.тел. 0888 753
537; специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800,
ул. Константин Величков 8; моб.тел. 0885 186 540;
специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Никола Петков 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3; моб.
тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 6, вх. Б, ап. 8; тел.
068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к..
5500 ул. Петър Иванчев 5; моб.тел. 0887 514 071;
специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб.тел. 0886 527
947; специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Осъмска 27; моб.тел. 0888 853 797; специалност:
психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Ирина Николаева Иванова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Христо Ботев 43а; моб.тел. 0887 756 143, 0878
961 367; специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 109а; моб.тел. 0885 225 809, 0878 961
366; специалност: психология.
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Д-р Христо Тодоров Недев, Ловеч, п.к. 5500, бул.
България 86, ап. 6; тел. 068/654 676; моб.тел. 0888
852 906; специалност: психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч п.к. 5500, ул.
Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6, ап. 16;
тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885 777 087; 0887
230 988; специалност: психиатрия; квалификация по
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Неофит Рилски 1а, ап. 28; моб.тел. 0887 510 279;
специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Отец Паисий 40; моб.тел. 0885 588 367;
специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Христо Ботев 1; тел. 068/633 827; 603 590; специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков 65, моб.тел. 0888 807 168, 0878 961
375; специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Осъмска 2, ап. 23, ет. 6; моб.тел. 0888 753
537; специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800,
ул. Константин Величков 8; моб.тел. 0885 186 540;
специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Никола Петков 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3; моб.
тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 6, вх. Б, ап. 8; тел.
068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к.
5500, ул. Петър Иванчев 5; моб.тел. 0887 514 071;
специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб.тел. 0886 527
947; специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Осъмска 27; моб.тел. 0888 853 797; специалност:
психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
Д-р Ирина Николаева Иванова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Христо Ботев 43а; моб.тел. 0887 756 143, 0878
961 367; специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 109а; моб.тел. 0885 225 809, 0878 961
366; специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, Ловеч, п.к. 5500, бул.
България 86, ап. 6; тел. 068/654 676; моб.тел. 0888
852 906; специалност: психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч п.к. 5500, ул.
Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6, ап. 16;
тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885 777 087; 0887
230 988; специалност: психиатрия; квалификация по
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Неофит Рилски 1а, ап. 28; моб.тел. 0887 510 279;
специалност: психиатрия.
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Д-р Пламен Цветанов Цветков, Ловеч, п.к.5500,
ул. Сливница № 14а; тел. 068/624 474; моб.тел. 0889
920 257; специалност: патологоанатомия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева – Вълчева,
Ловеч, п.к. 5500, ул. Отец Паисий № 40; моб.тел.
0885 588 367; специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Христо Ботев № 1;тел. 068/633 827; 603 590; специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков № 65, моб.тел. 0888 807 168, 0878
961 375; специалност: психиатрия; квалификация:
основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Осъмска № 2, ап. 23, ет. 6; моб.тел. 0888
753 537; специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800,
ул. Константин Величков № 8; моб.тел. 0885 186
540; специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Никола Петков № 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3;
моб. тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност:
психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски № 6, вх. Б, ап. 8;
тел. 068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на
съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната
експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к.
5500 ул. Петър Иванчев 5; моб.тел. 0887 514 071;
специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500,
жк. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб.тел. 0886 527
947; специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Осъмска 27; моб.тел. 0888 853 797; специалност:
психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Сливница 13а, ет. 8 ап. 22; тел. 068/630 667, моб.тел.
0888 119 355; специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб.тел. 0888 680
320; специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Румянка Николова Петкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Д-р Съйко Съев 209 вх. В, ап. 12; тел.068/639
568, моб.тел. 0895 449 434; специалност: счетоводна
отчетност.
Цени Желязкова Василева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Черковна 13; тел. 068/624 073; моб.тел. 0898 734 751;
специалност: икономист-счетоводител.
Дафинка Христова Кисова, Ловеч, п.к. 5500, ж.к.
Младост, бл. 303, вх. Г, ап. 1; тел. 068/642 001; моб. тел.
0886 832 212, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цачо
Шишков 10; моб.тел. 0878 969 900; специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, Троян, п.к. 5600, ул.
Васил Левски 3, бл. Ракета; тел. 0670/62168; моб.
тел.0888655661; специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, Троян, п.к. 5600, ул.
Любен Каравелов 51, ет. 1,ап. 1; моб. тел. 0896867440;
0893463076; специалност: счетоводна отчетност,
квалификация: финансов контрол и икономически
анализ на малки фирми и предприятия; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
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Светла Георгиева Борисова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 101, вх. А, ет. 1, ап. 4; моб.тел. 0878
407 657; специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николай Вълков Гечев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Тодор Каблешков № 30 вх. А, ет. 6, ап. 23; моб.тел.
0878 415 220; специалност: застрахователно дело.
Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб.тел. 0888 680
320; специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Николина Павлова Русева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Граф Игнатиев 25, моб.тел. 0886 868 555; специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Наталия Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к.5500, ул.
6-ти септември 6, ап. 7; тел. 068/603 890, моб.тел.
0878 440 379, 0884 611 609; специалност: счетоводна
отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Васил Левски 32, тел. 068/600 951; моб.тел. 0887 934
552; специалност: счетоводна отчетност.
Росица Севдалинова Мацева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ет. 5, ап. 13; тел.
068/604 993, 668 487; моб.тел. 0898 734 765; специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб.тел. 0878 682 927; специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Крачун Иванов 2, ет. 2; тел. 0678/53 576, факс
0678/55 052; моб.тел. 0889 398 926; специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков 53; тел. 068/627 753; моб.тел. 0888 421
262; специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Иван Александър 21; тел. 068/604 360; моб.тел.
0889 233 012; специалност: икономика и организация
на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Иларион Ловчански 14, ет. 1, ап. 1; моб.тел.
0886 182 586; специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Георги Сава Раковски 12, моб.тел. 0885 638 539;
специалност: икономика и управление на селското
стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, Ловеч, п.к.
5500, ж.к. Здравец, бл. 205, вх. А, ет. 6, ап. 16; моб.
тел. 0889 239 716; специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 105, бл. Райна Княгиня, вх. Г, ап. 3;
тел. 068/630 904; моб.тел. 0888 457 985; специалност:
счетоводна отчетност.
Анелия Трифонова Стоянова Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Иван Александър 20, тел. 068/658 782; моб.тел.
0878 961 368; специалност: счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Сливница 13а, ет. 8, ап. 22; тел. 068/630 667, моб.тел.
0888 119 355; специалност: счетоводна отчетност.
Цени Желязкова Василева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Черковна 13; тел. 068/624 073; моб.тел. 0898 734 751;
специалност: икономист-счетоводител.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. 6 септември 6, ап. 7; тел. 068/603 890, моб.тел.
0878 440 379, 0884 611 609; специалност: счетоводна
отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Граф Игнатиев 25, моб.тел. 0886 868 555; специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Румянка Николова Петкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Д-р Съйко Съев 209, вх. В, ап. 12; тел.068/639
568, моб.тел. 0895 449 434; специалност: счетоводна
отчетност.
Дафинка Христова Кисова, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 303, вх. Г, ап. 1 ; тел. 068/642 001;
моб. тел. 0886 832 212, специалност: счетоводство
и контрол.
Христо Георгиев Конов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цачо
Шишков 10; моб.тел. 0878 969 900; специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, Троян, п.к. 5600, ул.
Васил Левски 3, бл. Ракета; тел. 0670/62168; моб.
тел.0888655661; специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, Троян, п.к. 5600, ул.
Любен Каравелов 51, ет. 1, ап. 1; моб. тел. 0896867440;
0893463076; специалност: счетоводна отчетност,
квалификация: финансов контрол и икономически
анализ на малки фирми и предприятия; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Светла Георгиева Борисова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 101, вх. А, ет. 1, ап. 4; моб.тел. 0878
407 657; специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николай Вълков Гечев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Тодор Каблешков 30, вх. А, ет. 6, ап. 23; моб.тел.
0878 415 220; специалност: застрахователно дело.
Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб.тел. 0888 680
320; специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Росица Севдалинова Мацева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ет. 5, ап. 13; тел.
068/604 993, 668 487; моб.тел. 0898 734 765; специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Стефан Иванов Вълков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Васил Левски 32, тел. 068/600 951; моб.тел. 0887 934
552; специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб.тел. 0878 682 927; специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Крачун Иванов 2, ет. 2; тел. 0678/53 576, факс
0678/55 052; моб.тел. 0889 398 926; специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков 53; тел. 068/627 753; моб.тел. 0888 421
262; специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Иван Александър 21; тел. 068/604 360; моб.тел.
0889 233 012; специалност: икономика и организация
на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Иларион Ловчански 14, ет. 1, ап. 1; моб.тел.
0886 182 586; специалност: счетоводна отчетност.
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Соня Стоянова Йотова, Ловеч, п.к.5500, ул.
Георги Сава Раковски 12, моб.тел. 0885 638 539;
специалност: икономика и управление на селското
стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, Ловеч, п.к.
5500, ж.к. Здравец, бл. 205, вх. А, ет. 6, ап. 16; моб.
тел. 0889 239 716; специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Търговска № 105, бл. Райна Княгиня, вх. Г, ап. 3;
тел. 068/630 904; моб.тел. 0888 457 985; специалност:
счетоводна отчетност.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Сливница № 13а, ет. 8, ап. 22; тел. 068/630 667, моб.
тел. 0888 119 355; специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб.тел. 0888 680
320; специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Цени Желязкова Василева, Ловеч, п.к.5500, ул.
Черковна 13; тел. 068/624 073; моб.тел. 0898 734 751;
специалност: икономист-счетоводител.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, Троян, п.к. 5600, ул.
Васил Левски 3, бл. Ракета; тел. 0670/62168; моб.тел.
0888655661; специалност: счетоводство и контрол.
Румянка Николова Петкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Д-р Съйко Съев 209, вх. В, ап. 12; тел. 068/639
568, моб.тел. 0895 449 434; специалност: счетоводна
отчетност.
Христо Иванов Христов, Троян, п.к. 5600, ул.
Любен Каравелов 51, ет. 1, ап. 1; моб. тел. 0896867440;
0893463076; специалност: счетоводна отчетност,
квалификация: финансов контрол и икономически
анализ на малки фирми и предприятия; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Наталия Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. 6-и септември 6, ап. 7; тел. 068/603 890, моб.тел.
0878 440 379, 0884 611 609; специалност: счетоводна
отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Росица Севдалинова Мацева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ет. 5, ап. 13; тел.
068/604 993, 668 487; моб.тел. 0898 734 765; специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб.тел. 0878 682 927; специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Крачун Иванов 2, ет. 2; тел. 0678/53 576, факс
0678/55 052; моб.тел. 0889 398 926; специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков 53; тел. 068/627 753; моб.тел. 0888 421
262; специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Иван Александър 21; тел. 068/604 360; моб.тел.
0889 233 012; специалност: икономика и организация
на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Иларион Ловчански 14, ет. 1, ап. 1; моб.тел.
0886 182 586; специалност: счетоводна отчетност.
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Соня Стоянова Йотова, Ловеч, п.к.5500, ул.
Георги Сава Раковски № 12, моб.тел. 0885 638 539;
специалност: икономика и управление на селското
стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, Ловеч, п.к.
5500, ж.к. Здравец, бл. 205, вх. А, ет. 6, ап. 16; моб.
тел. 0889 239 716; специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 105, бл. Райна Княгиня, вх. Г, ап. 3;
тел. 068/630 904; моб.тел. 0888 457 985; специалност:
счетоводна отчетност.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71а, ап. 5; моб.тел. 0887
566 427; специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Осъмска 38, вх. Ж, ап. 28; моб. тел.
0889 344 943, 0878 657 437; специалност: геодезия;
фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност
по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
Ловеч, п.к. 5500, ул. Клокотница 31б; моб.тел. 0888
140 637; специалност: геодезия; фотограметрия и
картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, Ловеч, п.к 5500,
ул. Тодор Стратиев 10; моб.тел. 0898 664 669; специалност: промишлено и гражданско строителство;
оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, Ловеч, п.к.
5500, ул. Христо Ботев 24; тел. 068/650 428; специалност: технология и механизация на строителството;
оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, Ловеч, п.к.
5500, бл. Спартак 1, вх. В, ет. 7, ап. 19; дом.тел.
068/604 654; моб. тел. 0898 733 067; специалност:
електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Освободител 3а; тел. 068/600 179, моб.тел. 0888 548
227; специалност: автомобилен транспорт, трактори
и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Освободител 80, ап. 6; тел. 068/650 819,
моб.тел. 0886 432 714; специалност: технология на
машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Васил Левски 2; моб.тел. 0886 435 438; специалност:
транспортна техника и технологии; оценител на
машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к 5500,
ул. Димитър Пъшков 18, вх. А, ап. 8; тел. 068/601
889; моб.тел. 0888 624 796; специалност: геодезия,
фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна
проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к. 5700
ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/56 016; моб. тел. 0899
980 909, 0888 786 808; специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на
недвижими имоти.
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Инж. Енчо Тодоров Енев, Тетевен, п.к. 5700, ул.
Здравец 14, тел. 0678/53 732; моб. тел. 0878 776 274;
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Евелина Василева Петрова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Съйко Съев 15а, вх. 3, ап. 27, ет. 7; тел.
068/627 620, моб. тел. 0887 536 772; специалност:
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти
и съоръжения за природен газ.
Инж. Цанко Найденов Спасовски, Троян, п.к.
5600, ул. Симеон Велики 50; тел. 0670/63 027; моб.
тел. 0885 649 968; специалност: икономист; оценител
на земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Инж. Стефан Денчев Попов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Търговска 55, вх. В, ап. 5; тел. 068/624 072; моб.тел.
0887 274 579, 0878 274 579; специалност: машинен
инженер и оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Освободител 3а; тел. 068/600 179, моб.тел.
0888 548 227; специалност: автомобилен транспорт,
трактори и кари; оценител на машини, съоръжения
и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Освободител 80, ап. 6; тел. 068/650 819,
моб.тел. 0886 432 714; специалност: технология на
машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Васил Левски 2; моб.тел. 0886 435 438; специалност:
транспортна техника и технологии; оценител на
машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Марин Тодоров Вутов, с. Патрешко, п.к.
5631, мах. Далешка 97, община Троян; моб. тел.
0894 694 624; специалност: организация на производството и управление на транспорта; квалификация:
проектспециалист по информационни технологии
и производство.
Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/56 016; моб. тел. 0899
980 909, 0888 786 808; специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на
недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, Тетевен, п.к. 5700, ул.
Здравец 14, тел. 0678/53 732; моб. тел. 0878 776 274;
специалност: двигатели с вътрешно горене.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Съйко Съев 15а, вх. 3, ап. 27, ет. 7; тел.
068/627 620, моб. тел. 0887 536 772; специалност:
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти
и съоръжения за природен газ.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Марин Тодоров Вутов, с. Патрешко, п.к.
5631, мах. Далешка 97, община Троян; моб. тел.
0894 694 624; специалност: организация на производството и управление на транспорта; квалификация:
проектспециалист по информационни технологии
и производство.
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5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ангел Кънчев 12, д.тел. 068/601 221; моб.
тел. 0888 287 907; специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71а, ап. 5; моб.тел. 0887
566 427; специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к.
5500, бул. България 3, ет. 3; тел. 068/601 593; моб.
тел. 0898 532 107; специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Осъмска 38, вх. Ж, ап. 28; моб. тел.
0889 344 943, 0878 657 437; специалност: геодезия;
фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност
по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
Ловеч, п.к. 5500, ул. Клокотница 31б; моб.тел. 0888
140 637; специалност: геодезия; фотограметрия и
картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, Ловеч, п.к 5500,
ул. Тодор Стратиев 10; моб.тел. 0898 664 669; специалност: промишлено и гражданско строителство;
оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, Ловеч, п.к.
5500, ул. Христо Ботев 24; тел. 068/650 428; специалност: технология и механизация на строителството;
оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
машини и съоръжения.
Веселина Атанасова Милева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Сливница 11, ап. 22; д.тел. 068/629 064; моб.тел. 0887
226 738; специалност: строителство и архитектура.
Афродита Иванова Доневска, Троян, п.к. 5600,
ул. Христо Ботев 64; тел. 0670/67 190; моб.тел. 0888
680 242; специалност: геодезия; фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Хан Крум 30; дом.тел. 068/637 495; моб.тел. 0889
801 934; специалност: пътно строителство.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к 5500,
ул. Димитър Пъшков 18, вх. А, ап. 8; тел. 068/601
889; моб.тел. 0888 624 796; специалност: геодезия,
фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна
проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Венцислав Христов Йотов, Ловеч, п.к.
5500, ул. Тодор Стратиев 10, тел. 068/603 646; моб.
тел. 0888 443 495; специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: организация
и планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, Троян, п.к.
5600, ул. Васил Спасов 1, вх. Б, ет. 3 ; моб.тел. 0888
699 105; специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ерма Зашева Северинова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Отец Паисий 36, ет. 3, ап. 3; моб.тел. 0885 454
579; специалност: маркшайдерство и геодезия.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, Ловеч, п.к.
5500, бл. Спартак 1, вх. В, ет. 7, ап. 19; дом.тел.
068/604 654; моб. тел. 0898 733 067; специалност:
електронна техника.
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6. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
6.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Александър І Батенберг 1, вх. А, ет. 3,
ап. 10; тел. 068/631 432, 068/600 752; моб.тел. 0887
617 764; специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Александър І Батенберг 1, вх. А, ап. 6; тел.
068/631 391, моб. тел. 0887 553 659; специалност:
ветеринарна медицина.
7. Клас „Други съдебни експертизи“
Инж. Йоана Гергова Хинкова, Ловеч, п.к 5500,
ул. Хан Омуртаг 3; тел. 068/604 328; моб. тел. 0889
204 572; специалност: горско стопанство; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране
на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на
семена, изработване на задания и лесоустройствени
проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к 5500,
ул. Димитър Пъшков 18, вх. А, ап. 8; тел. 068/601
889; моб.тел. 0888 624 796; специалност: геодезия,
фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна
проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/56 016; моб. тел. 0899
980 909, 0888 786 808; специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на
недвижими имоти.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб.тел. 0878 682 927; специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Инж. Пенка Ангелова Василева, Троян, п.к.
5600, ул. Васил Спасов 1, вх. Б, ет. 3; моб.тел. 0888
699 105; специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Цанко Найденов Спасовски, Троян, п.к.
5600, ул. Симеон Велики 50; тел. 0670/63 027; моб.
тел. 0885 649 968; специалност: икономист; оценител
на земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Инж. Стефан Денчев Попов, Ловеч, п.к.5500, ул.
Търговска 55, вх. В, ап. 5; тел. 068/624 072; моб.тел.
0887 274 579, 0878 274 579; специалност: машинен
инженер и оценител на машини и съоръжения.
Наталия Пенкова Христова, Ловеч, п.к.5500,
ул.Каблешков 30, ап. 8; тел. 068/644 636; моб.тел.
0888 785 126; специалност: българска филология.
За съдебен район на Плевенския окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Милен Димитров Михайлов, Плевен, ул. Тетевен
6, сл.тел. 064/864284, дактилоскопни, графологични, технически, балистически, трасологически и
химически.
Цветан Маринов Цветанов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 225, вх. Д, ап. 1, сл.тел. 064/ 864426, дактилоскопни, графически, технически, балистически
и трасологически.
Генади Николов Георгиев, ж.к. Дружба, бл. 319,
вх. Д, ап. 10, сл.тел. 064/864287, дактилоскопни,
графически, технически, балистически и трасологически.
Йордан Николов Йорданов, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 72, вх. Г, ет. 3, ап. 8, сл.тел. 064/864287,
дактилоскопни, графически, технически, балистически и трасологически.
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Пламен Петров Михайлов, гр. Червен бряг,
бл. ГНС, вх. Б, ет. 3, сл.тел. 064/864525, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически,
технически и графически.
Ру мен Димитров Дойков, с. Въбел, сл.тел.
064/864527, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически и технически.
Тодор Георгиев Господинов, Белене, бл. МВР,
сл.тел. 064/864528, дактилоскопни, трасологически,
технически, балистически.
Иван Тодоров Аков, Плевен, ул. Чаталджа 39,
ап. 13, сл.тел. 064/864532, дактилоскопни, трасологически, балистически, технически и графически.
1.2. Трасологични експертизи.
Даниел Вълчев Андреев, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 214, вх. А, ап. 12, сл.тел. 064/864483, дактилоскопни, технически, балистически и трасологически.
Павлин Кълев Пеев, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 331,
вх. А, ап. 8, сл.тел. 064/864285, дактилоскопни.
Александър Андонов Хършев, Пордим, ул. Ст.
Караджа 7, сл.тел. 064/864287, дактилоскопни, балистически, трасологически и технически.
Ангел Илиев Ангелов, гр. Червен бряг, бл. Хр.
Ботев, вх. Б, ап. 22, сл.тел. 064/864525, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Тихомир Огнянов Ядков, с. Победа, сл.тел.
064/864530, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Тодо р К и ри лов Пе т р ов, Г у л я н ц и , с л.т е л.
064/864531, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Анелия Петрова Георгиева, Кнежа, ул. Ген.Стойчев 12, дактилоскопни, трасологически, технически,
балистически и химически.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Василев Василев, Плевен, ул. Захари Зограф
43, сл.тел. 064/864286, дактилоскопни, технически,
балистически, трасологически и химически.
Цветослав Любомиров Попов, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 58, вх. Д, ап. 10, сл. тел. 064/864424,
дактилоскопни, графически, технически, балистически и трасологически.
Христофор Димитров Жеков, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 423, вх. Д, ап. 9, сл.тел. 064/864424,
дактилоскопни, балистически и трасологически.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Борисов Герговски, Плевен, ул. Тунджа
34, ж.к. Надежда 88, ап. 18, сл.тел. 064/864265,
дактилоскопни, биологични.
Пе т ь о А н д р е ев Монов, Бу ков л ък , с л.т е л.
064/864285, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, Плевен, ж.к. Кайлъка,
бл. 345, ап. 2, сл.тел. 064/864493, дактилоскопни.
Сашо Игнатов Личев, Плевен, ул. Анастасия
Димитрова 24, ап. 6, сл.тел. 064/864265, дактилоскопни, биологични, технически, балистически
и трасологически.
Вера Иванова Софрониева, Плевен, ул. Заменхов, 15, бл. Балкан, ет. 7, ап. 35, сл.тел. 064/864286,
064/864486, дактилоскопни и химически.
Мариан Борисов Петров, Плевен, ул. Ген. Вл.
Вазов 8, вх. Б, ап. 19, сл.тел. 064/864, одорологични.
Виолета Георгиева Спасова, Плевен, бул. Хр.
Ботев, 5, вх. К, ап. 4, сл.тел. 064/864286, 064/864486,
химически.
Емил Симеонов Йотовски, гр. Червен бряг.
ж.к. Победа, бл. 8-70, вх. В, ет. 4, ап. 45, сл.тел.
064/864525, дактилоскопни.
Петко Димитров Петков, гр. Левски, ул. Н. Вапцаров 42, бл. Анг. Кънчев, вх. А, ап. 7, тел. 6257,
сл.тел. 526, дактилоскопни.
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Иван Върбанов Савов, Белене, ул. Ив. Вазов 22,
сл.тел. 064/864528, дактилоскопни.
Митко Йорданов Райков, Гулянци, ул. Цар Симеон 6, сл.тел. 064/864531, дактилоскопни.
Милко Георгиев Симеонов, Пордим, ул. Хр.
Смирненски 4А, сл.тел. 064/864532, дактилоскопни.
Марин Костов Станкулов, Кнежа, ул. Хр. Ботев
3, вх. А, ет. 4, ап. 11, дактилоскопни.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Доц. д-р Петко Иванов Лисаев, Плевен, пл.
Македония 1, вх. А, ап. 2, тел. 064/849-964, 064/228-48, 0886819263, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, Ловеч, ул. Търговска 111, ет. 4, ап. 8, тел. 068/4-00-79, 0888519736,
съдебна медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, Плевен, ул. Г. М.
Димитров 56, тел. 0898/8273019, съдебна медицина.
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, Медицински
университет, Катедра „Съдебна медицина и деонтология“, ул. Кл. Охридски, 1, тел. 064/884-195,
0887641876, съдебна медицина.
Д-р Пенко Николов Тотев, Плевен, ул. Раковски, 57, вх. Г, ап. 12, тел. 064/842-789, 0889353263,
съдебна медицина.
Доц. д-р Евлоги Евлогиев Маринов, Плевен, ж.к.
Мара Денчева, бл. 12, вх. Д, ап. 2, тел. 0887256618,
патоанатом.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Александър Лилянов Вълков, Плевен, ул.
Гренадерска, 36, вх. А, ап. 3, тел. 064/81-96-14,
064/88-63, професионални заболявания
2.3. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Камелия Дочева Колева, Плевен, ул. П. Р.
Славейков, 71, тел. 064/815409, 0887/222621, дерматовенеролог.
Д-р Емилия Цветанова Лазарова-Дачкова, Плевен, ул. Мусала, 20, ет. 3, ап. 4, медицина.
Д-р Георги Димитров Дудушки, Кнежа, бл. Искър, вх. Б, тел. 09132/56-02, невролог.
Д-р Елисавета Любенова Владимирова, Кнежа,
бл. Стара планина, вх. А, тел. 09132/40-89, невролог.
Д-р Валентин Любомиров Пелинков, Плевен,
ул. Неофит Рилски 48, бл. 1/366 вх. Б, ап. 15, сл.тел.
427-285, 0888838657, невролог.
Д-р Димитър Драганов Райчев, Плевен, ул.
Александър Стамболийски 162, тел. 064/2-82-19,
паразитолог.
Д-р Митко Ненов Митев, Плевен, ул. Ген. Ганецки 7, тел. 4-95-55, 089832906, уши, нос и гърло.
Д-р Христо Янков Ковачев, Плевен, ул. Ал. Стамболийски 4, сл.тел. 427-286, 0888578892, неврохирургия.
Д-р Галя Радославова Илиевска, Плевен, ул. Васил Априлов 22, ап. 19, тел. 064/890-647, 0899944385,
специалист кожни и венерически болести.
Д-р Пенка Стефанова Костадинова, Плевен,
ул. Г. М. Димитров 56, тел. 064/882518, 064/606874,
0878282909, специалист по социална медицина и
здравен мениджмънт, икономист-финансист.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Людмил Здравков Тумбев, Плевен, ул. Преслав
4, ап. 2, тел. 064/886506, 0887/976818, психиатър.
Доц. д-р Румен Данаилов Стойчев, Плевен,
ул. Сан Стефано 45, тел. 064/2-72-86, 064/2-94-42,
психиатър.
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Доц. Д-р Пепа Димитрова Ненова, Плевен, ул.
Солун 1, тел. 064/886-855, 064/803-117, психиатър.
Доц. Д-р Мария Георгиева Александрова, Плевен,
ул. Солун 1, тел. 064/84-95-06, 886-852,0887241427,
психиатър-нарколог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, Плевен, ул. Гълъбец 12, тел. 064/2-71-46, 0888502107, психиатър.
Д-р Васил Димитров Василев, Плевен, ул. Ха
джи Димитър 57, вх. В, тел. 064/3-50-54, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 121, вх. В, ап. 2, тел. 0889212092, 064/7-24-04,
064/2-27-67, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, Плевен, ул. Солун,
1, тел. 064/886-864, 0889/465963, психиатър.
Д-р Павлина Радева, Плевен, ул. Сан Стефано
45, тел. 064/886-859, психиатър.
Д-р Пламен Атанасов Атанасов, Плевен, ул.
Солун 1, тел. 064/803-117, психиатър.
Д-р Соня Бориславова Димитрова, Плевен, ул.
Солун, 1, тел. 064/803-117, психиатър.
Д-р Владимир Венков Наков, Плевен, ул. Сан
Стефано 45, тел. 064/2-90-32, психиатър.
Д-р Калоян Руменов Стойчев, Плевен, ул. Солун
1, тел. 064/803-117, психиатър.
Д-р Георги Костадинов Георгиев, Плевен, ул.
Страхил войвода 18, ап. 5, тел. 80-52-108, 0889443108,
психиатър.
Д-р Димитър Кирилов Киров, Плевен, ул. Д. Константинов 11, вх. Д, ап. 9, тел. 82-11-32, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Стефка Константинова Григорова, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 7, вх. А, ап. 2, тел. 0884/033612,
психолог.
Мариета Кръстева Лакова, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 52, ап. 309, тел. 064/690046, 0887394306, психолог.
Юлия Димитрова Велчева, Плевен, ул. Солун
1, тел. 064/803-117, психолог.
Снежанка Миткова Лунгова, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 216, вх. А, ап. 8, тел. 0887879404, психолог.
Мариана Благоева Вачева, гр. Червен бряг, ул.
Кубрат 53А, тел. 0878322337, психолог.
Марина Петрова Петрова, Плевен, ул. Мусала
20, ап. 3, тел. 0899019994, психолог.
Веселина Ценкова Стоева, гр. Червен бряг, ул.
Генерал Тошев 6, тел. 0659/47-86, психолог-педагог.
Здравко Луканов Аспарухов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 214, вх. Б, ап. 9, психолог.
Антоанета Георгиева Андреева, Плевен, ул.
Шипка 26, вх. Б, ет. 3, ап. 6, тел. 064/803-029,
064/886-594, 0887727468, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Еленка Мончева Цветкова, Тръстеник, ул. Васил
Левски 18, тел. 0886971027, икономист-счетоводител.
Камелия Кирилова Горненска, Плевен, ул. Вардар
21, ап. 3, тел. 0878/942619, икономист-счетоводител.
Росица Иванова Иванова, Долни Дъбник, ул.
Христо Смирненски 17, тел. 0895/724030, 0897/452369,
икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, Ловеч, ул. Цар
Иван Александър 20, тел. 068/658782, 0878/961368,
0887/000475, икономист-счетоводител.
Зорница Валериева Донкова, Плевен, ул. Чаталджа 24, ап. 7, тел. 064/836883, 0889/680727, икономист-счетоводител.
Георги Генов Атанасов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 334, вх. В, ап. 6, тел. 064/803082, 0888/202064,
икономист-счетоводител.
Антон Георгиев Антонов, Плевен, ул. Лозенка
5, вх. Г, ап. 7, тел. 064/604676, 0884/074763, икономист-счетоводител.
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С т ефа н к а Н и колова Пен чева, г р. Левск и,
ул. Александър Стамболийски, 36б, 0650/85986,
0899/724717, икономист-счетоводител.
Илияна Петрова Баева, Плевен, ул. Босилеград
11, вх. А, ап. 4, тел. 064/842493, 0888/302568, икономист-счетоводител.
Таня Николова Боева, Плевен, ул. Яне Сандански
2, ап. 1, тел. 064/807319, 0888458433, икономистсчетоводител.
Димитрина Петрова Христова, Плевен, ул.
Трифон Кунев 32, вх. А, ап. 12, тел. 064/819041,
0888/440497, икономист-счетоводител.
Габриел Бориславов Георгиев, Плевен, ул. Лозенка 8, вх. Б, ап. 2, ет. 1, икономист-счетоводител.
Иваничка Здравкова Христова, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 331, вх. А, ап. 2, тел. 0887606843, икономист-счетоводител.
Людмила Иванова Иванова, Плевен, ул. Серес
12, вх. А, ет. 2, ап. 4, икономист – данъчен контрол.
Сашо Тодоров Атанасов, Плевен, ул. Раковски
56, тел. 064/84-81-23, 0887/429785, икономист-счетоводител.
Пламен Георгиев Маринов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 119, ап. 31, тел. 064/871-227, 0878224223,
0885346910, икономист-счетоводител.
Деница Ванева Иванова, Плевен, ул. Даме Груев
4а, ет. 4, ап. 7, тел. 064/831-314, 0899955109, икономист.
Владимир Цветанов Данчев, с. Гривица, област
Плевен, тел. 06411/580, 0898/595612, икономистсчетоводител.
Христо Семков Върбанов, Плевен, ул. Васил
Бурмов 42, тел. 064/5-49-35, икономист-счетоводител.
Атанас Захариев Захариев, Плевен, ул. Патриарх
Евтимий 20, вх. А, тел. 064/2-85-94, икономист.
Бисерка Георгиева Атанасова, Плевен, пл. Македония 1, вх. А, ап. 29, тел. 064/804-355, 0887/904030,
икономист.
Валентин Василев Кръстев, Плевен, ул. Лозенград
17, ап. 8, тел. 064/2-06-83, икономист.
Валентин Христов Макарски, Плевен, ул. Неофит Бозвели 5, вх. Б, тел. 064/3-50-75, икономист.
Ваня Ангелова Винчева, Плевен, ж.к. Кайлъка,
бл. 345, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0887521647, икономист-счетоводител.
Виолета Стефанова Керекова, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 331, тел. 064/7-54-09, икономист.
Йордан Тодоров Минчев, Плевен, ул. Козлодуй
20, ап. 5, тел. 064/2-12-73, 089837429, икономист.
Любомир Иванов Коларов, гр. Червен бряг, ул.
Любен Каравелов 4, бл. 5, икономист.
Наталия Евтимова Кръстева, гр. Червен бряг,
ж.к. Победа, бл. 13/60, вх. Г, ап. 3, тел. 0659/41-92,
икономист.
Нели Радева Макарска, Плевен, ул. Неофит
Бозвели 5, вх. Б, ап. 2, тел. 064/3-50-75, икономист.
Снежа нка Дим и т рова Ма ка веева, П левен,
ул. Лъчезарна 18, ет. 4, ап. 15, тел. 064/6-20-67,
0899955180, икономист.
Стела Георгиева Шишкова, Плевен, ул. Дойран
160, тел. 064/2-87-80, икономист.
Теменужка Тонова Георгиева, Плевен, бул.
Христо Ботев, 74, 064/2-50-82, икономист
Христо Димитров Василев, Плевен, ул. Трапезица
19, ап. 10, тел. 064/3-88-76, икономист.
Алексей Христов Тишкин, Плевен, ж.к. Мара
Денчева, бл. 21, вх. Ж, ап. 24, тел. 064/2-05-80,
икономист-счетоводител.
Анна Тодорова Кирилова, Плевен, жк. Дружба,
бл. 132, вх. Д, ап. 4, тел. 064/7-44-76, 064/801-377,
икономист-счетоводител.
Антон Димитров Петков, с. Козар Белене, тел.
0653/55-15, 064/3-15-46, икономист-счетоводител.
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Атанас Спасов Маринов, Плевен, ул. Пламен
Ламбов 17, вх. Д, тел. 064/2-85-77, икономист-счетоводител.
Бойка Маринова Александрова, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 15, ап. 54, тел. 064/6-34-58, 064/801160, икономист-счетоводител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, гр. Левски, тел.
0650/26-85, икономист – анализ планиране.
Васил Нешков Велев, гр. Червен бряг, ул. Искър
9б, тел. 0659/72-49, икономист-счетоводител.
Василка Костадинова Михайлова, Плевен, ул.
Георги Кочев 16, тел. 064/3-88-72, икономист-счетоводител.
Виржиния Богданова Върбанова, Плевен, ул.
Шипка 21, вх. Б, ап. 1, тел. 064/83-74-85, 064/800547, икономист-счетоводител.
Гето Иванов Маринов, Плевен, ул. Васкидович
6а, тел. 064/7-50-39, 0888551045, икономист-счетоводител.
Дако Митов Христов, Плевен, ул. Ангел Кънчев
14, тел. 064/806-208, 0889/930503, икономист-счетоводител.
Данаил Петров Пацовски, Кнежа, ул. Филип
Тотю 32, тел. 09132/37-10, 09132/25-01, икономистсчетоводител.
Даниела Георгиева Първанова, Плевен, ул. Крали
Марко 11, тел. 064/5-18-78, икономист-счетоводител.
Деян Тинчев Димитров, Долна Митрополия,
ул. Оборище 4, тел. 06552/30-15, 06552/20-41, икономист-счетоводител.
Димитрина Симеонова Димитрова, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 133, вх. В, ап. 14, тел. 064/7-16-66,
икономист-счетоводител.
Дорка Николова Хинкова, Плевен, ул. Веслец
9, вх. Б, ап. 12, тел. 064/7-09-96, 064/800-468, икономист-счетоводител.
Евдокия Начева Йорданова, Плевен, ул. Васкидович 58, тел. 064/807-195, 064/800-923, 0888580376,
икономист-счетоводител.
Иван Стефанов Дечев, Плевен, ул. Дойран 5,
икономист-счетоводител.
Любка Николова Ценова, Плевен, бул. Данаил
Попов 16, вх. В, икономист-счетоводител.
Маргарита Ценова Спасова, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 125, вх. Г, тел. 064/7-26-77, икономист-счетоводител.
Марио Иванов Асенов, Плевен, ул. Димитър
Константинов 22, ап. 2, тел. 064/419-719, икономистсчетоводител.
Магда Недялкова Грънчарова, Плевен, ж.к.
Мара Денчева, бл. 21, вх. Б, ап. 23, икономистсчетоводител.
Минка Динкова Пълова, Плевен, бул. Христо
Ботев 158, ап. 25, тел. 064/419-683, 0888916166, икономист-счетоводител.
Николай Георгиев Петков, Плевен, бул. Христо
Ботев 110, икономист-счетоводител.
Пена Иванова Стефанова, Плевен, ул. Цар
Самуил 113, ап. 8, тел. 064/3-16-79, икономистсчетоводител.
Пепа Монова Стойкова, Свищов, ул. Свищовски полк 74, ап. 32, тел. 0631/4-05-20, 064/4-55-14,
икономист-счетоводител.
Петко Христов Владов, Плевен, ж.к. Мара
Денчева бл. 8, ап. 24, тел. 0898/251458, икономистсчетоводител.
Петър Кирилов Ватев, Плевен, бул. Христо
Ботев 2, вх. В, ап. 2, тел. 064/82-76-38, икономистсчетоводител.
Петър Конов Великов, Плевен, ул. Владимир
Вазов, 10, вх. В ап. 17, 064/84-62-53, 0898/266624,
икономист-счетоводител.
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Петър Николов Христов, Плевен, бул. Русе 6,
вх. В, тел. 064/83-00-18, 0898266624, икономистсчетоводител.
Румяна Димитрова Генчева, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 217, вх. Г, икономист-счетоводител.
Симеон Вутов Симеонов, гр. Червен бряг, ул.
Аспарух 7, 0659/27-55, икономист-счетоводител.
Стефка Иванова Маринова, Плевен, ул. Шипка
26, вх. В, ап. 4, тел. 064/800-106, икономист-счетоводител.
Стефка Нешева Пенковска, Плевен, бул. Христо Ботев 105 А, тел. 064/83-74-44, 064/83-80-98,
0887903730, икономист-счетоводител.
Теодора Цанкова Илиева, Плевен, ул. Неофит
Рилски 48, бл. 1/366, вх. Г, ап. 15, тел. 064/83-25-82,
0889384240, икономист-счетоводител.
Тодорка Иванова Николова, Плевен, ул. Бенковски 52, вх. Б, ап. 12, тел. 064/3-91-48, 832-582,
икономист-счетоводител.
Христо Иванов Христов, гр. Червен бряг, ул.
Стара планина 11, тел. 0887185423, икономистсчетоводител.
Юлка Димитрова Точева, Плевен, ул. Карлово
23, вх. Б, ап. 4, тел. 064/2-30-15, икономист-счетоводител.
Теменуга Тодорова Дичевска, гр. Червен бряг,
ул. Стара планина 11, икономист-счетоводител.
Венелина Димитрова Габровска, Плевен, ул.
Гренадерска 6, ап. 3, тел. 064/42-18-60, 0887547937,
икономист-счетоводител.
Венка Ангелова Герчева, гр. Левски, ул. Васил
Левски 52, вх. В, ап. 6, тел. 0650/30-89, 0650/25-20,
икономист-счетоводител.
Венка Иванова Василева, Плевен, ул. Хаджи
Ангел 24, вх. Б, ап. 1, тел. 4-40-71, икономистсчетоводител.
Ваня Стефанова Димитрова, Плевен, ул. Цар
Самуил 113, тел. 064/3-16-79, 064/801-216, икономист-счетоводител.
Венета Малинова Ташкова, Плевен, ул. Тодор
Каблешков 37, ап. 17, тел. 064/4-43-25, 0888210606,
икономист-счетоводител.
Илия Ценов Тодоров, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 311, вх. В, ап. 3, тел. 064/69-40-31, 0889/683895,
икономист-счетоводител.
Зарко Петров Коцев, Плевен, ул. Букурещ 10,
тел. 064/7-39-17, икономист-счетоводител.
Христо Иванов Христов, Реселец, ул. Иван Христов 22, тел. 0659/32-62, икономист-счетоводител.
Георги Димитров Илиев, Плевен, ул. Панега 19,
тел. 064/3-50-36, икономист-счетоводител.
Ру м яна Славчева Пет рак иева, Плевен, ул.
Стамболийски 39, вх. Д, ап. 10, тел. 064/4-48-02,
064/801-098, икономист-счетоводител.
Янка Маринова Най денова, Никопол, тел.
06541/33-96, икономист-счетоводител.
Николай Иванов Благьов, Кнежа, ул. Презвитер
Козма 2, тел. 09132/27-43, стоковед.
Иван Димитров Бучелски, Кнежа, ул. Г. Димитров 32, тел. 09132/27-17, икономист.
Гатьо Иванов Гатев, Плевен, ул. Антим І № 44,
дом. тел. 064/3-77-74, икономист.
Георги Кирилов Андреев, Плевен, ул. Шипка
26, бл. 4, вх. Б, ап. 6, тел. 064/80-30-29, икономист.
Иванка Михайлова Вутева, Плевен, ул. Сан
Стефано 32, вх. А, тел. 064/3-40-19, икономист.
Кула Иванова Цветанова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 64, вх. А, ап. 4, тел. 064/5-24-92, 0889/355201,
икономист.
Румяна Христова Дудова, Плевен, ул. Ген. Вл.
Вазов 25, ап. 10, икономист.
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Теменужка Христова Цветкова, Плевен, ул.
Гренадерска 40, вх. А, ап. 20, дом. тел. 064/3-06-89,
0888/651414, икономист.
Венета Васева Кочева, Плевен, ул. Гренадерска
110, бл. Буря, ап. 26, тел. 0886/851349, икономист.
Борислав Петров Стоицев, Плевен, ул. Константин Величков 4, ап. 40, тел. 064/840-114, 0887/426217,
икономист.
Валери Георгиев Борисов, Плевен, ул. Гренадерска 34, вх. А, ап. 21, тел. 064/800-072, 0886433700,
икономист.
Петя Иванова Дичкова, Тръстеник, ул. Десети
декември 1, тел. 06551/2318, 0886/842095, икономист.
Нора Върбанова Цекова, Плевен, бул. Христо
Ботев 5, вх. И, ап. 21, тел. 064/838-855, икономист.
Валя Стойкова Иванова, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 314, вх. Б, ап. 16, тел. 064/7-60-04, 0888/840314,
икономист.
Милена Йосифова Томова, Плевен, ул. Г. Бенковски 52, вх. А, ап. 18, тел. 064/894-402, 064/807-729,
0888/843086, икономист.
Мария Димитрова Андреева, Плевен, ул. Александър Стамболийски 47, ап. 7, тел. 064/819-989,
0888/840-344, икономист.
Нина Янкова Мукова, Плевен, ул. Синчец 46А,
вх. Б, ап. 6, тел. 064/5-69-43, 0888/381048, икономист.
Йорданка Здравкова Вакова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 11, вх. Б, ап. 14, тел. 064/5-45-04, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 18, вх. Г, ап. 6, тел. 064/6-71-82,
0899/016557, икономист.
Роза Макавеева Божинова, Плевен, ул. Яне
Сандански 2, ап. 10, тел. 064/842-908, 0886/784722,
икономист.
Малина Живкова Бешковска, Кнежа, ул. Кирил и
Методий 6, ет. 3, ап. 8, тел. 0887/206974, икономист.
Иван Ваньов Татаров, Плевен, ул. Синчец 46А,
ап. 6, тел. 0887/973022, икономист.
Антон Панайотов Цветанов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 423, вх. В, ап. 14, тел. 064/70724, икономист.
Димитринка Гергова Белчева, Плевен, ж.к.
Дру жба, бл. 425, вх. Е, ап. 3, тел. 064/698-163,
0899/989699, икономист.
Калинка Христова Кънова, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 334, вх. А, ап. 15, тел. 064/805763, 0898/560436,
икономист.
Маргарита Маринова Йорданова, Плевен, ул.
Иван Вазов 56, ап. 10, тел. 064/833130, 0898/543953,
икономист.
Калинка Крумова Василева, Плевен, ул. Д. Константинов 33, ет. 6, ап. 10, икономист-счетоводител.
Валентина Николова Петракиева, Плевен, ул.
Неофит Рилски 46, вх. Д, ап. 20, тел. 064/827223,
0887036516, икономист-счетоводител.
Илиян Младенов Иванов, Плевен, ул. Вардар,
27, вх. А, ап. 7, тел. 064/807183, икономист-счетоводител.
Бисерка Петкова Димитрова, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 423, вх. В, ап. 5, тел. 064/695691, 0886075153,
икономист-счетоводител.
Иван Георгиев Ангелов, гр. Левски, ул. Райко
Даскалов 24, тел. 0899517121, икономист-счетоводител.
Теодора Лилянова Петрова, Плевен, ул. Н.
Бозвели 3, вх. Б, ап. 1, тел. 064/838517, 0888890789,
икономист-счетоводител.
Нели Петева Костова, Плевен, бул. Г. Кочев
37, бл. СВ14, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 064/845487,
08875140088, икономист-финансист.
Анелия Миланова Тотева, гр. Левски, ул. Д-р
Петър Берон 5, тел. 0650/84302, 0886901943, икономист-счетоводител.
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Полина Атанасова Томова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 43, вх. А, ап. 14, икономист-счетоводител.
Валери Иванов Панков, Плевен, ул. Неофит
Рилски 46, бл. 2/366, вх. Е, ап. 13, икономист-счетоводител.
Светла Ангелова Цветанова, Плевен, ул. Раковски 57, бл. 10, тел. 0888768258, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Силви я Георгиева Григорова, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 63, вх. В, ап. 51, тел. 0878/222142,
икономика на промишлеността.
Юлия Гатева Гатева, Плевен, ул. Мусала 20,
ет. 2, ап. 2, тел. 0884/058002, икономист-финансист.
Мариана Цветанова Петрова, Плевен, ул. Даскал
Димо 7, вх. Б, ап. 3, тел. 064/805103, 0889/274526,
икономист-финансист.
Красимир Николов Панайотов, гр. Левски, ул.
Малчика 53, тел. 0650/83290, 0898561569, икономист
-финансист.
Велеслав Василев Върбенов, Плевен, ул. Емил
Димитров 32, вх. Б, ап. 11, тел. 064/847808, 0889536854,
икономика на промишлеността.
Милка Тачева Нелкова, Плевен, ул. Цар Самуил
4, вх. Г, ап. 14, тел. 064/839061, 0898735617, икономист-финансист.
Евгения Борисова Василева, Плевен, ул. Шипка
7, ап. 1, тел. 064/827597, моб.тел. 0888724160, икономист-финансист.
Любка Николова Костова, Плевен, ул. Гренадерска 77, тел. 064/830090, 0885460696, икономистфинансист.
Георги Пъшев Георгиев, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 113, вх. Г, ап. 18, тел. 064/7-51-38, икономист – финанси и кредит.
Славка Николаева Тодорова, Плевен, ул. Дойран
80, ап. 48, тел. 064/3-20-71, икономист-финансист.
Красимира Славова Христова, Плевен, ул. Руй
6, ап. 9, тел. 064/88-09-28, 0888533397, икономистфинансист.
Веселина Иванова Иванова, Плевен, ул. Самуил
4, икономист-финансист.
Румен Петков Ковачев, Плевен, ул. Сан Стефано
46А, тел. 064/82-57-59, 0887/205459, икономист-финансист.
Антоанета Георгиева Стефанова, Плевен, бул.
Данаил Попов 13, тел. 064/3-05-50, 064/2-22-23,
икономист-финансист.
Иван Димитров Иванов, Плевен, ул. Панега 40,
тел. 064/4-55-17, 064/2-24-31, икономист-финансист.
Йорданка Цветкова Маринчева, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 18, вх. Г, ап. 6, тел. 0899400052,
икономист-финансист.
Стоян Иванов Иванов, Плевен, ул. Козлодуй 20,
тел. 064/4-06-19, икономист-финансист.
Галин Красимиров Иванов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 335, вх. А, ап. 13, тел. 064/690063, 0885/694-202,
икономист – финансист, оценител на недвижими
имоти.
Владимир Георгиев Йоцев, гр. Левски, ул. Сергей
Румянцев 13, тел. 0650/4416, финансови и данъчни
проблеми.
Красимира Славова Христова, Плевен, ул. Руй
6, ет. 3, ап. 9, тел. 064/880-997, 0888124499, икономист-финансист.
Венера Мухаметгарифовна Василева, Плевен,
ул. Драгаш войвода 21, вх. Б, ап. 1, тел. 064871425,
0887104239, икономист-финансист.
Снежана Минчева Стефанова, Полски Тръмбеш,
ул. Яворова 37, икономист-финансист.
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Евгения Иванова Тончева, Плевен, бул. Христо
Ботев 92, тел. 064/3-14-04, икономист – застрахователно дело.
Емилиян Цветанов Кърчев, Плевен, ул. Марица
22, тел. 064/800-636, икономист – международни
икономически отношения.
Радка Маринова Лунгова, Гулянци, ул. Раковска
6, бл. 1, вх. Г, ап. 4, тел. 06561/20-05, 06561/21-58,
икономист, бизнесадминистрация.
Тодор Иванов Тодоров, Плевен, ж.к. Мара
Денчева 20, ап. 75, тел. 064/2-98-89, икономист – застрахователно дело.
Юлия Георгиева Кърчева, Плевен, ул. Марица
22, тел. 064/421-060, икономист – икономика и
организация.
Виолета Георгиева Стоянова-Микова, Плевен, ул.
Хаджи Димитър 25, ап. 6, тел. 3-88-28, 0889763365,
икономист-осигурител.
Кремена Тодорова Върбова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 54А, ап. 46, тел. 064/6-45-06, 064/801-534,
0887518802, агроикономист.
Радка Генова Георгиева-Асенова, Плевен, ул.
Димитър Константинов 22, ап. 2, тел. 0888403949,
0885414209, икономист-агроикономист.
Венка Асенова Караджова, гр. Левски, ул. Христо
Ботев 86, тел. 0650/56-56, икономист – банково дело.
Иван Вълчев Белинов, Плевен, бул. Русе 87,
вх. Д, ап. 10, тел. 064/884-426, икономист – застрахователно дело.
Мариета Иванова Нинова, Плевен, ул. Васкидович 41, тел. 064/7-28-61, 064/800-420, икономист – застрахователно дело.
Каролина Любенова Маринова, Плевен, ул. Сан
Стефано 20, вх. А, ап. 2, тел. 064/801-441, 064/699075, 0889/367807, икономист – маркетолог.
Милин Николаев Найденов, Никопол, ул. Елия
59, икономист – статистика.
Таня Ненова Иванова, Плевен, ул. Христо Ботев
74, вх. А, ап. 17, тел. 0899955580, икономист – социално и застрахователно дело.
Надка А нгелова Илийчовска, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 69, вх. Б, ап. 18, тел. 064/6-67-49,
0888741801, икономист-финансист.
Иванка Данаилова Александрова, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 135, вх. Д, ап. 2 икономист-финансист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Надка Петрова Йорданова, гр. Левски, ул. Крум
Попов 41, тел. 0650/82448, 0887101163, икономистфинансист, оценка на оборотни и дълготрайни
материални активи.
Иво Градев Георгиев, Плевен, ул. Страцин 38,
ап. 1, тел. 0878254477, 0887204415, специалист маркетинг и мениджмънт, оценка на активи и пасиви.
Владимир Георгиев Царков, Плевен, бул. Христо
Ботев 48, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел. 0885220906, икономист, оценка на активи и пасиви.
Петя Веселинова Петрова-Трънска, Кнежа, ул.
Криволак 1, вх. Б, ет. 2, ап. 20, тел. 09132/2129,
09132/2696, икономист, оценка на активи и пасиви.
Павлина Лазарова Боева, гр. Червен бряг, област
Плевен, ул. Хаджи Димитър 13, вх. А, ап. 13, тел.
0659/3335, 0877422322, икономист – застраховане
и социално дело, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ралица Христова Петрова, гр. Червен бряг, ул.
Раковска 5, тел. 0659/23-58, икономист-организатор.
Евгени Иванов Гергов, Плевен, ул. Лозенка 5,
вх. Б, ап. 5, тел. 064/60-22-80, 0887/697191, агроикономист, експерт-оценител на недвижимо имущество,
машини, съоръжения, земеделски земи и гори.
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Дора Петкова Тончева, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 17А, ап. 10, икономист – оценка на машини и
съоръжения.
Ева Сашкова Лунгова, Гулянци, ул. Добруджа
2, бл. 3, вх. Г, ап. 4, тел. 06561/2467, 0885/541016,
икономист – оценка на машини и съоръжения.
Ивайло Тодоров Тодоров, Плевен, ул. Дойран 80,
бл. Венера, ап. 48, икономист – оценка на машини
и съоръжения.
Татяна Николова Пеловска, Плевен, ул. Лъчезарна 34, тел. 0898797196, икономист – оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи и
горски масиви.
Михаела Михайлова Шишкова, Плевен, ул.
Шипка 21, вх. А, ет. 2, тел. 064/828780, 0898444016,
икономист – финансист, оценител на недвижими
имоти.
Марияна Трифонова Фитева, Плевен, ул. Панайот Волов 59, вх. А, ап. 10, тел. 064/821723,
0888284174, икономист-финансист, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, машини,
съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, Плевен, ул. Страхил
войвода 29а, тел. 0898792301, 0885667713, машинен
инженер, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Дарин Величков Матов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 326, вх. Е, ап. 4, тел. 064/7-80-82, 0888848506,
икономист-счетоводител, оценител на недвижими
имоти, машини, съоръжения, активи – движимо
имущество, земеделски земи, подобрения и трайни
насаждения.
Александър Филипов Филипов, гр. Левски, ул.
Братя Миладинови 52, тел. 0888091868, оценка на
сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална
собственост, експерт по психология и педагогика,
машиностроене.
5. Клас „Съдебно инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебно инженерно-техническа експертиза
Владимир Николов Янков, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 412, вх. Г, ап. 8, тел. 064/870346, 0878/870347,
инженер-технолог по машиностроене.
Красимир Любенов Златев, Плевен, ул. Шипка
24, вх. Г, ет. 1, ап. 2, тел. 0888338685, отоплителна,
вентилационна, климатична и хладилна техника.
Пламен Илиев Мирчев, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 427, вх. Ж, ет. 8, ап. 21, тел. 064/75584,
0887/683536, машинен инженер.
Жана Димитрова Иванова, Плевен, ул. Св. св.
Кирил и Методий 23, тел. 0887/748391, машинен
инженер.
Емил Богданов Цветков, Плевен, ул. Шипка 27,
вх. А, ап. 15, тел. 064/806-050, 0888353973, машинен
инженер селскостопанска техника.
Сашка Байчева Кънчева, Плевен, ул. Дойран
160, ет. 5, офис 502, тел. 064/800-714, 0888/258624,
електроинженер.
Валентин Василев Йорданов, гр. Искър, област Плевен, ул. Отец Паисий 24, тел. 06516/2255,
0886/855886, машинен инженер.
Пламен Александров Йотов, с. Победа, ул. 24
май 27, тел. 0878/531027, електроинженер.
Александър Илиев Радев, Плевен, ул. Георги
Кочев 23, вх. И, машинен инженер.
Венцислав Асенов Христов, Плевен, ул. Генерал
Колев 27, тел. 064/3-78-90, машинен инженер.
Георги Адамов Желков, Плевен, ул. Полтава 3,
ет. 4, тел. 064/2-43-62, машинен инженер.
Гина Петкова Стефанова, Плевен, ул. Стара
планина 1, машинен инженер.
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Димитър Додев Дишев, Плевен, ул. Бяло море 6,
вх. А, тел. 064/3-18-45, 064/2-90-36, инженер В и К.
Иван Асенов Банков, Плевен, ул. Дойран 80,
електроинженер.
Иван Михайлов Кръстев, Плевен, ул. Васил
Топалски 15, машинен инженер.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Босанович, бл. 13, ап. 201/2, тел. 052/383-466, 052/302-788,
052/348-374, машинен инженер.
Калин Нейков Иванов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 333, вх. Д, машинен инженер.
Милена Маринова Йочева, Плевен, ул. Стара
планина 17, тел. 064/825-441, 064/804-460, 0887655797,
електроинженер.
Огнян Григоров Вълчев, Видин, ж.к. Бонония,
бл. 31б, ет. 4, ап. 12, тел. 094/218-564, 094/600-464,
инженер селскостопанска техника.
Стефан Борисов Владимиров, гр. Левски, ул.
Братя Миладинови 26, тел. 0650/21-05, машинен
инженер.
Тотка Недева Симеонова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 97, вх. Г, електроинженер.
Владимир Томов Веков, Кнежа, ул. Кирил и
Методий 41, тел. 09132/57-11, ел. техник.
Милен Христов Сахатчиев, Плевен, ул. Гагарин
31, инженер електротехника.
Дончо Минчев Пачиков, Плевен, ул. Беласица
26, тел. 064/3-85-71, 064/800-046, инженер – радиоелектроника.
Йордан Йорданов Тодоров, Плевен, ул. Гевгели
22, тел. 064/3-28-31, инженер – хранително-вкусова
промишленост.
Пламен Аспарухов Иванов, Плевен, ул. Трифон
Кунев 25, тел. 064/3-80-19, 0889401044, машинен
инженер.
Сашо Иванов Плючарски, гр. Червен бряг,
ж.к. Победа, бл. 1/62, вх. Г, ап. 6, тел. 0659/2926,
машинен инженер.
Снежана Иванова Вълчева, Плевен, ул. Зайчар
4, тел. 064/3-23-74, радиотехника.
Борислав Петров Стоицев, Плевен, ул. Константин Величков 4, ап. 40, тел. 064/2-75-86, 0887426217,
инженер – хидравлика и пневматика.
Иван Лазаров Коцовски, Плевен, ул. Вежен 12,
ап. 8, 064/3-14-29, ел.инженер
Симеон Петров Михайлов, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 14, ап. 43, тел. 064/6-59-18, 064/882-119,
0888/532977, електроинженер.
Веселка Щерева Кутулова, Плевен, ул. Ведрина
25, инженер – микроелектроника.
Никола Милчев Явашев, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 47, вх. Б, тел. 0896743857, електроинженер.
Латинка Великова Макавеева, Плевен, бул.
Данаил Попов 16, вх. Б ап. 21, тел. 064/2-50-30,
инженер – хидромелиорации.
Тодор Павлов Манчевски, Плевен, ул. Данаил
Попов 16б, тел. 2-50-30, инженер – хидромелиорации.
Йорданка Стефанова Куртева, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 119, вх. А, машинен инженер.
Петко Иванов Върбичков, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 319, вх. Д, ап. 6, тел. 064/7-81-46, 0889561084,
машинен инженер.
Димитър Ганчев Ганчев, Плевен, ул. Вардар 21,
тел. 064/2-44-51, машинен инженер.
Никола Иванов Койнакчиев, Плевен, ул. Борис
Шивачев 2, тел. 064/803631, машинен инженер.
Иванка Славчева Пакиданска, София, ул. Чавдар
Мутафов 2а, ап. 34, тел. 02/9885311, инженер – текстилна техника.
Асен Николов Асенов, Плевен, ул. Стефан Караджа 24, ап. 28, ел. техника.
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Петър Стефанов Лалов, Плевен, ул. Радецки 2,
тел. 064/3-04-68, оценки.
Рахила Христова Александрова, Плевен, ж.к
Сторгозия, бл. 38, вх. В, ап. 15, тел. 064/6-42-83,
инженер топлотехника.
Татяна Радославова Ръжевска, Плевен, ж.к. Мара
Денчева, бл. 12, вх. Е, ап. 22, оценки.
Ангел Юлиянов Ангелов, Плевен, ул. Христо
Ботев 5, вх. Д, ап. 18, тел.064/831-700, 0886/741517,
електроинженер.
Благой Христов Фильовски, гр. Червен бряг,
ул. Калоян, бл. 15, вх. Б, ап. 32, тел. 0659-9-24-77,
инженер по автоматика.
Виолета Асенова Личева, гр. Левски, бул.България 33, ап. 14, тел. 0650-64-22, 0889954234, машинен
инженер.
Теменуга Димитрова Пеева, Плевен, ул. Захари
Зограф 24, вх. Б, ет. 3, ап. 5, тел. 0887561535, строителен техник.
Йордан Славчев Малинов, Плевен, ул. Света
Параскева 10, ет. 3, ап. 6, тел. 064/800-736, строителен инженер.
Димчо Петров, гр. Червен бряг, ул. П. Волов 25,
бл. 9, вх. Г, ап. 46, тел. 0889/443243, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Николай Йорданов Николов, гр. Левски, ул.
Вапцаров 48, тел. 0650/8-24-93, 0888/6741325, електроинженер.
Живко Димитров Каишев, Плевен, ул. Копривщица 22, ап. 1, тел. 064/801815, машинен инженер.
Йордан Христов Бончев, Плевен, ул. Генерал
Колев, 20, вх. Б, ап. 10, тел. 064/80-72-61, ел. инженер.
Пепа Борисова Искрова-Илиева, Плевен, ул. Д-р
Заменхоф 15, бл. Балкан, ап. 13, тел. 064/805-734,
0897/995936, санитарно инженерство.
Христо Петков Узунски, гр. Червен бряг, ул. Тома
Петков 2, бл. 4, вх. Б, ет. 4, ап. 25, тел. 0659/5733,
0885/338413, инженер на машини и съоръжения,
оценка на машини и съоръжения.
Васил Маринов Василев, гр. Червен бряг, ул.
Васил Левски 39, електроинженер.
Марин Борисов Маринов, Плевен, бул. Георги Кочев 23, вх. Л, ет. 4, ап. 12, тел. 064/842126,
0888/297906, машинен инженер.
Вили Георгиева Тодорова, Плевен, ул. Стара
планина 11, ап. 6, тел. 0888126392, инженер по автоматика, оценител на недвижими имоти.
Слави Красинов Павлов, Плевен, ул. Бяло
море 4, ет. 3, ап. 6, тел. 064/803383, 0889425656,
0899134412, индустриален инженер, оценител на
недвижими имоти.
Николай Христов Ралников, Плевен, ул. Панега
19, вх. Б, ет. 3, ап. 6, тел. 064/887201, 0888867878, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Светослав Крумов Илиев, Плевен, ул. Йоаким
Груев 1а, вх. Б, ет. 3, ап. 5, тел. 064/815911, транспортна техника и технологии, оценка на щети при
ПТП.
Иван Костадинов Иванов, Плевен, ул. Асен
Златаров 60, тел. 064/695084, 0889424915, инженер
по експлоатация на автомобили.
Веселин Тодоров Иванов, Плевен, ул. Стефан
Караджа 60, тел. 064/4-89-14, 805-545, 0885611664,
инженер автомобилен транспорт, трактори и кари.
Величко Кръстев Първанов, Плевен, ул. Янко
Сакъзов 24, тел. 064/847-622, 0888670370, машинен
инженер, оценител на машини и съоръжения в
сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Капка Николова Радева-Георгиева, Плевен, ул.
Владимир Вазов 15, ап. 8, тел. 064/42-11-48, 842-148,
0885000430, инженер двигатели с вътрешно горене.
Н и кола й И ва нов Да м я новск и, К неж а, ул.
Димитър Бутански 88, тел. 09132/51-80, инженер
автомобилен транспорт.
Пламен Георгиев Маринов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 119, ап. 31, тел. 871-227, 0878224223, 0885346910,
инженер по експлоатация и ремонт на лекия автомобил.
Слави Лазаров Шкортов, Плевен, ул. Васил
Левски 107, тел. 064/803-811, 0888202136, машинен
инженер, експлоатация и ремонт на лекия автомобил.
Атанас Вълков Вълков, Плевен, бул. Русе 48, вх. Б,
ап. 6, тел. 064/41-54-73, 0898/604216, автотехнически.
Веселин Йорданов Най денов, П левен, ж.к
Дружба, бл. 413 вх. В, ап. 15, тел. 7-79-88, 898613308,
автотехнически.
Георги Борисов Георгиев, Плевен, ул. Панега
40, ет. 2, ап. 8, тел. 064/815-788, 0886941429, инженер
автомобилен транспорт и икономист-организатор
в промишленото производство.
Георги Петров Гайдарски, Плевен, ж.к Дружба,
бл. 316, вх. В, ап. 12, тел. 064/7-57-77, 898/979199,
верижни и колесни машини.
Димо Жеков Господинов, Плевен, бул. Хр. Ботев
105, бл. Летец, вх. Б, ап. 15, тел. 83-72-38, летец –
селскостопанска авиация.
Димчо Веселинов Петров, гр. Червен бряг,
ул. П. Волов, бл. 9, вх. Г-4, ап. 46, тел. 0659/53-93,
0889/443243, автотехнически.
Петър Стефанов Георгиев, гр. Левски, ул. Стефан
Караджа 32, тел. 0650/82520, 0888/921579, инженер
автомобили и автостопанство, експерт – оценител
на МПС, оценка на машини и съоръжения.
Николай Кръстев Пенчев, Плевен, ул. Ген. Скобелев 20, бл. 2, вх. А, ап. 9, тел. 0888659984, автоексперт – оценител, оценка на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Беатриче Кирилова Зашева, Кнежа, ул. Свети
Наум 4, тел. 0878570673, 0889803580, инженер механична технология на дървесината, оценител на
земеделски земи.
Цветан Александров Михайлов, Плевен, ул. Иван
Вазов 17, инженер – машиностроителна технология
и производствена техника.
Зоя Светославова Скорчева, Видин, ж.к. Гео
Милев, бл. 12, вх. Г, ап. 83, тел. 0888/986196, инженер – технолог по тютюна.
Людмил Живков Първанов, Плевен, ул. Васил
Петлешков 11, инженер – технология на химичните
влакна.
Красимир Иванов Братанов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 333, вх. В, ап. 5, тел. 064/7-09-88, инженер
технология на металите.
Николай Аспарухов Петров, Плевен, ж.к. Сторгозия 5, вх. Б, инженер – технология на хранене.
Огнемир Ангелов Василев, Плевен, ул. Хан
Аспарух 9А, ап. 4, тел. 064/803-293, инженер – технология на хранителните продукти.
Евгения Илиева Райкова, Плевен, ул. Кала
тепе 13, ет. 1, ап. 3, тел. 064/837632, 064/684410,
0885832647, инженер-технолог зърносъхранение,
мелничарство и хлебопроизводство.
Нина Кирилова Костова, Плевен, ул. Юрий
Венелин 16, ет. 2, инженер – механична технология
на дървесината.
Нено Георгиев Хасекиев, Плевен, ул. Константин
Величков 8, инженер-технолог млекопреработване.

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Атанас Стефанов Атанасов, Долни Дъбник,
ул. Александър Стамболийски 30, тел. 06514/2605,
0885/313287, компютърни системи.
Мариела Симеонова Михайлова, София, кв.
Западен парк, бл. 104, вх. 2, ап. 6, тел. 098/599914,
02/228584, инженер по комуникации.
Иво Огнянов Станчев, Плевен, ул. Д. Груев 1,
вх. А ап. 12, тел. 064/2-06-29, 0888/872731, компютърни системи.
Маргари та Пешова Ковачева, П левен, ул.
Т. Каблешков 35, ап. 1, тел. 064/826021, 0878118009,
инженер по електроника и автоматика, оценител
на недвижими имоти.
Пламен Иванов Банчев, гр. Левски, бул. България
42, ет. 2, ап. 5, тел. 0888787594, инженер – оценка
на машини, съоръжения и изчислителна техника.
Тамара Тодорова Георгиева, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 98, тел. 064/850854, информатика.
Веселина Трифонова Върбанова, гр. Левски, ул.
Малчика 36, тел. 065082281, 0887919021, информатика
и информационни системи, оценител на машини
и съоръжения.
Иво Огнянов Станчев, Плевен, ул. Даме Груев
1, вх. А, ап. 12, тел. 0887273143, компютърни системи и мрежи.
Митко Лилов Стоянов, Плевен, ул. Георги Кочев
4, бл. 7, вх. Г, ап. 6, тел. 064/821-846, 0878126536,
компютърни системи.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Соня Николаева Андреева, гр. Левски, ул. Найден
Геров 29, тел. 0650/82811, 0899/944938, строителен
инженер.
Любомир Веселинов Стоянов, Плевен, ул. Родопи
13, тел. 064/928276, 0888/467509, строителен инженер.
Николай Божидаров Касабов, Плевен, ул. Шар
планина 9, тел. 064/803915, 0878/647061, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, Плевен, ул. Драгаш
войвода 21, вх. А, ап. 5, тел. 064/871640, 0888/280577,
инженер геолог и хидрогеолог.
Петър Василев Влайчев, Плевен, ул. Гевгели
22, вх. Б, ап. 15, тел. 064/ 73-59-79, 064/80-12-85,
0888377514, промишлено и гражданско строителство.
Стойчо Цанков Цанов, Плевен, бул. Христо Ботев 86, тел. 064/2-92-43, промишлено и гражданско
строителство.
Темен у ж к а Д и м и т р ова Тр ен чева, П левен,
ул. Иван Вазов 61а, ет. 2, ап. 3, тел. 064/ 804316,
064/801165, моб. тел. 0889/638826, промишлено и
гражданско строителство.
Мери Пенчева Иванова, Плевен, ул. Серес 36,
ет. 5, тел. 0878202077, 0888619719, инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янко Тодоров Койнарски, Кнежа, ул. Марин
Боев 20, тел. 09132/36-86, строителен техник.
С и л ви я И в а нов а С т е фа нов а , П лев ен , у л.
А л. Стамболийски 49, ап. 6, тел. 064/84-01-98,
0888/284732, строителен инженер, експерт – оценител на недвижими имоти.
Донка Гачева Цанова, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 64, вх. В, ап. 16, моб.тел. 0895168409, строителство и архитектура.
Анелия Цонкова Петрова, Плевен, ул. Мусала
22, тел. 064/80-06-82, промишлено и гражданско
строителство.
Величко Петров Димитров, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 125, вх. Б, тел. 064/7-23-95, 0897416799, хидромелиоративно строителство.
Емилия Минкова Бакова, Плевен, ул. Главинкова
49, тел. 064/80-24-88, промишлено и гражданско
строителство.
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Йоланда Нанова Бинева, Плевен, ул. Тунджа 22,
ап. 18, тел. 064/88-01-09, 0898/603953, промишлено
и гражданско строителство.
Катя Петрова Маринкова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 18, вх. А, ап. 15, тел. 064/80-15-96, 064/8516 -95, 0897/683577, промишлено и г ра ж данско
строителство.
Велчо Димитров Мицовски, София, ж.к. Дружба
1, бл. 68, ап. 10, промишлено и гражданско строителство.
Росица Иванова Неделкина, Кнежа, ул. Хаджи
Димитър 21, тел. 09132/42-08, строителен техник.
Иван Николаев Безкоравайний, Плевен, ж.к.
Воден, бл. Мизия, ап. 48, тел. 064/3-32-54, строителен инженер.
Андрей Трифонов Бачийски, Плевен, ул. Проф.
Илия Бешков №21 А, тел. 064/3-26-88, 0887/376046,
промишлено и гражданско строителство.
Таня Тодорова Лазарова, Плевен, ул. Гривица 7,
тел. 064/801-285, 0885/530440, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Галина Петкова Коларова, Червен бряг, ул.
Любен Каравелов 4, строителен инженер.
Цонко Андреев Христов, Плевен, ул. Мусала 2,
тел. 064/3-44-46, строителен инженер.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Емил Иванов Маринов, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 95, вх. Д, ап. 13, тел. 064/5-35-97, 0888903692,
противопожарна техника и безопасност.
Илиян Николов Василев, Долна Митрополия, тел.
06552/30-88, противопожарна техника и безопасност.
Станислав Маргаритов Атанасов, Плевен, бул.
Русе 52, тел. 064/419-098, 098769784, противопожарна
техника и безопасност.
Костадин Борисов Ванков, Плевен, бул. Христо
Ботев 36, вх. А, ап. 12, тел. 064/410-347, 098795102,
противопожарна техника и безопасност.
Анатолий Георгиев Димитров, Плевен, ж.к. Воден, бл. Яворов, ап. 40, тел. 064/421382, 098795276,
противопожарна техника и безопасност.
Пламен Илиев Гетов, Плевен, ул. Радецки 35,
ап. 2, тел. 064/800-760, 098769576, противопожарна
техника и безопасност.
А лександър Генадиев А лександров, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 214, вх. Г, ап. 1, тел. 064/870-161,
0899955098, противопожарна техника и безопасност.
Веселин Стефанов Узунов, Плевен, ул. Шипка
22, вх. А, ап. 5, тел. 064/805-150, 098769285, противопожарна техника и безопасност.
Олег Георгиев Иванов, Плевен, ул. Битоля, бл. 1,
вх. В, ап. 12, тел. 064/2-68-14, 098769518, противопожарна техника и безопасност.
Валентин Борисов Митев, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 332, вх. Е, ап. 9, тел. 064/7-03-70, 0887799003,
противопожарна техника и безопасност.
Павлин Христов Мирчев, Долни Дъбник, област
Плевен, тел. 06514/39-49, 0887967256, противопожарна
техника и безопасност.
Здравко Божидаров Тодоров, Плевен, бул. Георги
Кочев 37, вх. В, ап. 3, тел. 064/4-55-38, 098768622,
противопожарна техника и безопасност.
Емил Дончев Димитров, Плевен, ул. Генерал
Колев 29, ап. 18, тел. 064/3-93-23, 098795147, противопожарна техника и безопасност.
Младен Милков Маринов, Плевен, ул. Иван Вазов
61, вх. В, ап. 2, тел. 064/419-208, противопожарна
техника и безопасност.
Пламен Янков Янев, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 228, вх. Е, ап. 10, тел. 064/7-33-50, 0889261637,
противопожарна техника и безопасност.
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Пламен Митков Марков, Плевен, ул. Княз Борис І № 69, вх. Б, ап. 7, тел. 064/2-06-81, 098769309,
противопожарна техника и безопасност.
Радослав Станев Стоянов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 122, вх. В, ап. 21, тел. 098769595, противопожарна
техника и безопасност.
Петко Иванов Петков, Ловеч, ул. Генерал Скобелев 6, тел. 068/2-69-73, 098767446, противопожарна
техника и безопасност.
Краси м и р Фра н чеш ков Груев, Белене, ул.
Димитър Благоев 29, тел. 0658/2-30-90, 098765797,
противопожарна техника и безопасност.
Христо Иванов Даковски, Белене, РСПАБ –
АЕЦ – Белене, противопожарна техника и безопасност.
Сергей Давидов Кушев, Белене, ул. Ф. Дечев 5,
бл. 1/42, вх. Б, ап. 5, тел. 0658/2-29-88, 098765696,
противопожарна техника и безопасност.
Ценко Христов Цачев, Плевен, ж.к. Воден,
бл. София, ап. 63, тел. 064/3-45-71, 098766959, противопожарна техника и безопасност.
Калин Цветанов Климентов, Червен бряг, ул.
Стара планина 15, тел. 0695/23-30, 098768626, противопожарна техника и безопасност.
Румен Илиев Бенеков, Червен бряг, ул. Самуил
10, бл. 2/76, вх. Б, ап. 33, тел. 0659/53-88, 098768714,
противопожарна техника и безопасност.
Венцислав Цолов Цолов, Плевен, ул. Мелник 7,
тел. 064/850-855,0887546757, противопожарна техника
и безопасност.
Дойчин Недков Талев, Никопол, област Плевен,
тел. 06541/40-00, 0888499454, противопожарна техника и безопасност.
Симеон Димитров Симеонов, Кнежа, Институт
по царевица, тел. 09132/49-56, 098766876, противопожарна техника и безопасност.
Йордан Христов Нелковски, Плевен, ул. Гренадерска 39, вх. Г, тел. 0885120502, противопожарна
техника и безопасност.
Георги Митев Митев, Плевен, ул. Иван Вазов 56,
ап. 3, тел. 064/3-44-70, 0888551034, противопожарна
техника и безопасност.
Веселин Иванов Вачков, Плевен, ул. Кала Тепе
6, тел. 064/3-90-83, 064/3-10-96, противопожарна
техника и безопасност.
Тихомир Цветков Трифонов, Бяла Слатина, ул.
Хан Крум 140, тел. 0889/882600, машинен инженер,
пожарна и аварийна безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Милчев Райчев, Плевен, ул. Тодор Каблешков 10, тел. 064/823569, 0889/823589, биолог – еколог.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Марина Василева Господинова, Плевен, ул.
Кирил и Методий 2, зооинженер.
Атанас Александров Тодоров, Плевен, ул. Страцин 11, вх. Б, зооинженер.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, София, ул.Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887/575365, молекулярна
биология – ДНК и РНК анализ.
Иван Луканов Иванов, София, ж.к. Разсадника,
бл. 65, вх. Е, ап. 12, тел. 02/9205537, 0888/899634,
0898/785640, ДНК анализ.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мария Бориславова Димитрова, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 34, вх. Б, ап. 29, инженер-химик.
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Валя Николова Русева, Плевен, ул. Чаталджа
11, тел. 064/421-560, химик.
Марин Крумов Първанов, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 16, ап. 48, тел. 0898753923, химик.
Цветелина Василева Трифонова, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 18 А, ет. 2, ап. 7, тел. 064/850606,
0889/776594, химия и биология.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Емилия Александрова Николова, Плевен, ул.
Гладстон 16, тел. 064/841275, 0888/572826, физик.
8. Клас „Съдебно-селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Ненка Банкова Георгиева, Плевен, ул. Стоян
Михайловски 98, ветеринарна медицина.
Д-р Никола Цветков Пашов, Бряст, тел. 96563/2020, ветеринарна медицина.
Д-р Огняна Любомирова Райчева, Плевен, ул.
Александър Стамболийски 19, ветеринарна медицина.
Д-р Иво Василев Вутов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 228, вх. Г, ап. 13, тел. 064/800-964, 0889/668676,
ветеринарна медицина.
Д-р Петър Семов Петров, Плевен, ул. Дойран
164, ветеринарна медицина.
Д-р Сава Иванов Георгиев, Плевен, ул. Стоян
Михайловски 98, ветеринарна медицина.
Д-р Димитър Георгиев Тодоров, Плевен, ул.
Плевенска епопея 13, тел. 064/806-248, ветеринарна
медицина.
Д-р Борис Цветков Колдашки, Кнежа, ул. Васил
Левски 20, тел. 09132/56-07, ветеринарна медицина.
Д-р Веселин Софрониев Йорданов, Плевен,
ул.Драва 3, тел. 064/835-069, 0886/202762, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Мая Василева Стойкова, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 414, вх. В, ап. 2, тел. 064/805830, 0888/725413,
агроинженер.
Валерий Николов Беновски, Кнежа, ул. Васил
Априлов 17, агроном.
Димитър Иванова Велчев, Кнежа, ул. Г. Михайлов 2, тел. 09132/3472, 0896689321, агромениджмънт.
Димитрина Начева Николова, Плевен, Сторгозия, бл. 96, вх. В, ап. 19, тел. 064/5-19-35, лесоинженер.
Кирил Петков Петров, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 412а, вх. З, ап. 7, тел. 064/7-15-55, 0888/558514,
горско стопанство.
Стоян Димитров Йовков, Червен бряг, бл. Лонгоза, вх. А, ап. 13, тел. 0659/51-50, лесовъд.
Ленка Христова Танева, Плевен, ул. Софроний
Врачански, бл. Сопот, вх. Б, ап. 1, тел. 064/804730,
089446676, агроном – растителна защита.
Горан Петров Цветков, Плевен, ул. Хаджи Димитър 31, вх. А, лесоинженер.
Нестор Петков Василев, Плевен, ул. Хан Крум
5, агроном.
Пенка Мичева Ботева, Плевен, ул. Рила 2,
064/3-97-00, агроном.
Цветан Николов Дончев, Плевен, ул. Дойран
98, агроном.
Аспарух Маринов Христов, Плевен, ул. Христо
Ботев 85, агроном.
Веселин Павлов Гайтанджиев, Плевен, ул. Вардар
1, земеустройство.
Сийка Иванова Попова, Плевен, ул. 10 декември 110, тел. 064/2-12-01, 064/802-048, 0889700010,
агроикономист, лицензиран оценител.
Петър Георгиев Хинкин, Кнежа, ул. Благой
Иванов 27 , тел. 09132/38-28, агроном.
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Яни Йотов Петков, Плевен, бул. Христо Ботев
85, вх. А, ап. 8, инженер горско стопанство.
Петко Венков Пурчев, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 14, ап. 36, тел. 064/68-43-22, 0889035100, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи,
подобрения и насаждения върху тях.
Антон Димитров Тончев, Плевен, ул. Петко
Рачев Славейков 30, агроном.
Петя Антимова Джилянова, Плевен, ул. Янко
Сакъзов 27, 064/3-55-94, агроном.
Първан Петров Кутински, Кнежа, ул. Ракитин
9, тел. 09132/22-72, агроном.
Росица Атанасова Петкова, Плевен, ул. Янко
Сакъзов 9, тел. 064/4-75-03, земеустройство.
Борис Стоименов Рангелов, Плевен, ул. Й.
Трифонов 11, ап. 3, тел. 4-57-16, агроном – оценка
земеделски земи.
Енчо Петров Георгиев, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 46, вх. В, ап. 14, тел. 064/802-102, 064/851-446,
агроном растителна защита.
Георги Иванов Георгиев, Плевен, бул.Христо
Ботев, 142, ап. 38, тел. 064/823-152, 0898984279,
инженер по горско стопанство.
Милчо Иванов Дурчев, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 91, вх. В, ап. 1, тел. 064/6-56-54, агроном.
Стефчо Христов Тотев, Плевен, ул. Гренадерска
40, вх. В, ап. 16, тел. 0887428462, инженер по горско
стопанство.
Трифон Иванов Мариновски, Плевен, ул. Цар
Симеон 19, тел. 064/421-010, инженер горско и ловно
стопанство.
Емил Богданов Цветков, Плевен, ул. Катя Попова 13, тел. 064/2-20-54, инженер селскостопанска
техника.
Десислав Стоянов Василев, Плевен, ул. П.Волов
59, вх. А, ап. 12, тел. 064/829575, 0887/492351, агроинженер, агроекология, патентно и лицензно дело.
Веселка Илиева Вълова, Плевен, ул. Данаил
Попов 13, тел. 064/3-00-72 , лесоинженер.
Илия Петков Илиев, Плевен, ул. Иван Вазов
56, тел. 064/800-816, геодезия.
Георги Мирославов Георгиев, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 133, вх. Е, ет. 5, ап. 20, тел. 064/881-341,
0885883246, геодезия, фотометрия, картография.
Минко Калчев Червенков, Плевен, ул. Патриарх
Евтимий 11, ап. 6, тел. 064/802-943, 0889/265350,
геодезия, фотограметрия и картография.
Калинка Иванова Ангелова, Левски, ул. Райко
Даскалов 24, тел. 0899517121, геодезия, фотограметрия и картография.
Диян Николов Христов, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 130, вх. А, земеустройство.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Илия Петков Кожухаров, Плевен, ул. Сан Стефано 52, тел. 064/2-71-35, консерватория.
Илиян Георгиев Генов, Плевен, ул. Д. Попов
5, вх. Б, ап. 6, тел. 064/2-77-15, произведения на
изкуството.
Мирослав Василев Минчев, Плевен, ул. Страцин
29, тел. 3-55-20, 064/802-047, 0898/673050, оценка на
исторически предмети.
Петър Динев Бънов, Плевен, ул. Асен Халачев
18, вх. В, ап. 3, тел. 064/3-76-46, сл.тел. 3-05-51,
нумизмат и археолог.
Валери Петров Петров, Плевен, ул. Вардар 11,
ет. 1, ап. 2, тел. 064/820984, 064/881290, 0887/232496,
оценка на художествени произведения.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Невенка Иванова Петрова, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 326, вх. Е, ап. 12, тел. 0896567072, 064/693944,
преводач от и на гръцки език.
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Димка Маринова Банчева, Червен бряг, бул.
Христо Ботев, бл. Искър, вх. Б, ет. 4, ап. 15, тел.
0887003520, 0878330977, педагог.
Марияна Любомирова Менкова, Плевен, ул.
Скобелев 20, вх. Г, ап. 30, тел. 064/837283, социални
дейности.
Здравко Михайлов Пенев, Плевен, ж.к.Дружба,
бл. 119, ап. 63, тел. 064/870166, 0897783064, педагог.
Маришка Иванова Тричкова, Кнежа, ул. Марин
Боев 8, тел. 09132/35-12, педагог.
Димитър Иванов Такев, Плевен, ул. Иван Вазов
10, златар.
Велико Пеев Монов, Плевен, ул. Десети декември
38, вх. Б, математика.
Петър Сашов Илиев, Гулянци, ул. Стефан Караджа 4А, тел. 06561/29-58, социални дейности.
Георги Цветанов Златарев, Плевен, ул. Стоян
Заимов 5, тел. 064/2-95-65, 064/419-170, златар.
Пламен Петров Дунчев, Плевен, ж.к. Воден,
бл. Янтра, ет. 1 ап. 4, тел.064/4-59-05, 0889/665255,
водно спасяване.
Лукан Диков Луканов, Плевен, ул. Катя Попова 17, ап. 3, тел. 064/801-585, сл.тел. 064/801-94-25,
водно спасяване.
Ани Павлинова Трифонова, Плевен, ул. Тирана
5, тел. 064/7-67-80, 0888228436, защита на националната сигурност.
Мария Николова Трифонова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 17, вх. Б, ап. 4, тел. 064/63434, 0887537813,
преводач – тълковник от и на жестомимичен език.
Румен Веселинов Данговски, Плевен, ул. Стоян войвода 19, вх. В, ет. 3, ап. 9, тел. 064/696132,
0888295277, архитект.
Лазар Енчев Лазаров, Плевен, ул. Княз Борис
6, тел. 064/802-261, 0889316657, архитект.
Таня Петкова Монева, Плевен, ул. Кайзерслаутерн 3, ап. 5, тел. 064/83-33-29, 064/80-06-82,
0898/881467, архитект.
За съдебен район на Русенския окръжен съд
І. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи за писмени
доказателства
Вълко Вълев Събков, Русе 7000, ул. Едуард Винтер
6, вх. 1, ет. 2, тел. 0888411771, експерт-криминалист.
Николай Йорданов Москов, Русе 70 0 0, ул.
Мария-Луиза 19, вх. 7, тел. 082/582001, 0887516597,
криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Вълко Вълев Събков, Русе 7000, ул. Едуард Винтер
6, вх. 1, ет. 2, тел. 0888411771, експерт-криминалист.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Николай Йорданов Москов, Р усе 7012, ул.
Мария-Луиза 19, вх. 7, тел. 082/873789, 0887516597,
почеркови експертизи.
ІІ. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел.082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
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Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 8, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебно-медицински експерт.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Ервин Арманд Чакърян, Русе 7000, ул. Н. Бозвели 11, тел. 0897944397, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
Юлия Борисова Георгиева, Русе 7000, ул. Рила 44,
вх. 1, ет. 2, тел. 082/879879, 0888685575, стоматолог .
ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, Русе 7000, ул. Муткурова 111, вх. 3, ет. 1, тел.082/831319, 082/845738,
0877354314, психиатър.
Любка Цонева Мандева-Милчева, гр. Бяла 7100,
ул. Стефан Стамболов 3, вх. 1, ет. 1 тел. 0817/72702,
0887606049, психиатър.
Марийка Михайлова Димитрова, гр. Бяла 7100,
ул. Стефан Стамболов 15, вх. 3, ет. 5, тел. 0817/72702,
0889636062, психиатър.
Николина Станчева Ангелова-Барболова, Русе
7000, бул. Тутракан 20, тел. 082/845379, 0878435027,
психиатър.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, гр. Бяла
7100, ул. Стефан Стамболов 15, вх. А, тел. 0817/72702,
0884592061, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ивелина Людмилова Механджиева, Русе 7005,
ул. Сърнена гора, бл. Голям Богдан, вх. Е, ет. 2,
тел. 082/857728, 0898251581, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ивелина Людмилова Механджиева, Русе, ул.
Сърнена гора, бл. Голям Богдан, вх. Е, ет. 2, тел.
082/857728, 0898251581, психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
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ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, Русе 7004, ул. Алея
Ела 5, вх. А, ет. 4, тел. 0885587837, 082/828272 икономист-счетоводител.
Албена Младенова Илиева, Русе 7000, бул. Цар
Освободител 137А, бл. Бузлуджа, вх. А, ет. 1, тел.
08132/2884 и 0887569707, счетоводство и контрол.
Детелина Иванова Ачева, Русе 7000, ул. В.
Търново 4, вх. 1, ет. 2, тел. 0896854485, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, Русе 7000,
бул. Цар Освободител 111, тел. 0899756186, икономист-счетоводител.
Ирена Николова Колева, Бяла 7100, ул. Велес
12, тел. 0817/74078, счетоводна отчетност.
Йорданка Добрева Метева, Русе 7000, ул. Плевен
1, вх. Д, ет. 8, тел. 082/835165, 0878309742, счетоводител-икономист.
Любка Димова Симеонова, Русе 7004, ул. Плиска
91, бл. Клокотница 1, вх. В, ап. 2, тел. 082/852 857,
082/582155, 0899 314 607, икономист-счетоводител.
Мадлена Любомирова Минчева, Русе 7004, ул.
Митрополит Григорий 1, бл. Каварна, вх. А, ет. 1,
п.к. 1, тел. 0888 521 149, икономист по счетоводство
и финанси.
Мариана Димитрова Петрова, Русе 7000, ул. Едуард Винтер 6, вх. 1, ет. 2, тел. 0898474808, икономист.
Недка Минчева Белева, Русе 7000, ул. Едуард Винтер 2, бл. Лайпциг, вх. 3, тел.082/896677, 082/580685,
0899846225, 0896677110, икономист-счетоводител.
Рени Ботева Крумова, Русе 7000, бул. Мидия –
Енос 8, вх. 1, ет. 7, ап. 20, тел. 082/838281, 0888656543,
икономист-счетоводител.
Стефанка Илиева Копанкова, Русе 7000, ул.
Родопи 5, вх. Б, ет. 12, тел. 082/851081, 0886191174,
икономист-счетоводител.
Стефана Лазарова Кючукова, гр. Бяла 7100,
ул. Цар Борис І № 7, тел. 0817/72503, 0817/72023,
0897285349, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Порожанов, Русе 7000, бул. Мидия – Енос 6, вх. Б, ет. 6, тел. 082/833 127, 0895433757,
икономист-счетоводител.
Евгени Йорданов Бончев, Русе 7020, ул. Плиска 2,
бл. Плиска, вх. А, ет. 4, тел. 082/893890, 0894311173,
икономист – икономика на туризма.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, Русе 7000,
бул. Цар Освободител № 111, тел. 0899756186, икономист-счетоводител.
Марийка Василева Атанасова, Русе 7000, ул.
Доростол 81, бл. Росица, вх. Г, тел. 082/854408,
0885499639, икономист-счетоводител.
Недка Минчева Белева, Русе 7000, ул. Едуард Винтер 2, бл. Лайпциг, вх. 3, тел. 082/896677, 082/580685,
0899846225, 0896677110, икономист-счетоводител.
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.
Нено Ананиев Бончев, Русе 7000, ул. Ст. Стамболов 26, тел. 082/833658, 0898333920, инженерелектромеханик, оценител на недвижими имоти.
Снежана Гецова Атанасова, Русе 7015, кв. Дружба
3, бл. 44, вх. В, ет. 4, тел. 082/860241, 0898673308,
икономист-счетоводител, машинен инженер.
Стефана Лазарова Кючукова, гр. Бяла 7100,
ул. Цар Борис І № 7, тел.0817/7/4264, икономистсчетоводител.
Татяна Димитрова Стефанова, Русе, ул. Княжеска 1, вх. Б, ет. 1, тел. 082/888150, 082/829963,
0887096399, икономист-застраховател.
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Тодор Трифонов Трифонов, Русе 7000, ул. Муткурова 53, вх. Б, ет. 2, тел.082/823733, 0888521183,
икономист-застраховател.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Гицка Стоилова Гецова, Русе 7000, бул. България
116, тел. 082/643203, 0887652417, стоковед-икономист.
Лиляна Миткова Димитрова, Русе 7000, ул.
Драгоман 4, вх. 1, ет. 2, тел. 082/820816, 082/820818,
0888466826, икономист – стокознание, качество и
експертиза на стоките.
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.
V. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Гинка Илиева Филева, Русе 7000, ул. Мальовица 73, бл. Младост, вх. А, ет. 3, тел.082/836937,
0886532392, геодезия и земеразделяне.
Златина Нейчева Йорданова, Русе 7000, ул.
Княжеска 33, тел. 082/873094, 0897986472, архитект.
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.
Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул.
Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139,
082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, Русе 7000, ул. Ст. Стамболов 26, тел. 082/833658, 0898333920, инженерелектромеханик, оценител на недвижими имоти.
Огнян Георгиев Николаев, Русе 7000, ул. 6-и
септември 11, тел. 082/832519, 0887676903, машинен
инженер.
Радослав Иванов Кючуков, Русе 7000, ул. Воден
11, вх. Б, тел. 082/842 009, 874 147, 0888 860 512,
електроинженер.
Стефан Тодоров Денев, Русе 7000, ул. Червен
12, тел. 082/834575, 0877315485, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, Русе 7000, ул. Цар
Асен 26, вх. Г, ет. 3, тел. 0888617217, машинен инженер.
Цветомир Бенев Върбанов, Русе 7004, ул. Доростол 31, бл. Кристал, вх. 1, ет. 14, тел. 082/854844,
0889719646, машинен инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Георги Методиев Паскалев, Русе 7000, ул. Богомил 2, бл. Спартак, вх. Б, ет. ІІІ, тел. 082/519497,
0896396217, машинен инженер.
Дончо Минчев Цочев, Русе 7002, ул. Доростол 8,
вх. А, ет. 2, тел. 082/850479, 0886034936, 0895722941,
машинен инженер.
Даниел Атанасов Любенов, Русе 7017, ул. Митрополит Григорий 20, вх. 1, ет. 5, тел. 082/888605,
0888955240, инженер.
Евгени Иванов Димитров, Русе 7004, ул. Плиска
54, бл. Перла, ет. 1, ап. 2, тел. 082/888217, 082/854177,
радиофизика и електроника.
Живко Русинов Гелков, Русе 7016, бул. Г. Делчев
26, тел. 082/888609, 082/860070, 0888602568, машинен инженер.
Младен Богданов Младенов, Русе 7001, ул. Николаевска 80, вх. В, ет. 8, тел. 082/872080, 082/888374,
0887541629, машинен инженер.
Михаил Трифонов Михайлов, Русе 7000, ул. Тодор
Икономов 4, бл. 119, вх. Е, ет. 2, или с. Сандрово,
област Русе, ул. Шипка 2, тел. 081942288, 0889676770,
машинен инженер.
Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул.
Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139,
082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
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Орлин Емануилов Дюлгеров, Русе 7004, бул.
Доростол 83, вх. 5, ет. 4, тел. 0898 663 372, машинен
инженер – технология и организация на автомобилния транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, Русе 7000, ул. 6-и
септември 11, тел. 082/832519, 0887676903, машинен
инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, гр. Бяла 7100, ул.
Отец Паисий 21, тел. 0817/73487, 0886 143 174, машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.
Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул.
Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139,
082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, Русе 7000,
ул. Фердинанд 24, вх. Б, тел. 082/871797, 0/2/826026,
0886682536, строителен инженер и оценител на
недвижими имоти.
Валентин Йорданов Велизаров, Русе 7000, бул.
Цар Освободител 42А, ет. 12, тел. 082/821048,
0898604267, оценка на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Йордан Иванов Велизаров, Русе 7000, бул.
Цар Освободител 42А, ет. 12, тел.д. 082/821048,
0896642531, строителен техник.
Пенка Борисова Папова, Русе 7000, бул. Цар
Освободител 50, тел. 082/820753, 0877321353, архитект.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мария Георгиева Рачева, Русе 7002, бул. Цар
Освободител 42А, тел.082/828101, 0887594388, инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Лина Иванова Блъскова, Русе 7000, ул. Васил
Априлов 1, вх. В, ет. 3, тел. 082/828552, агроном.
Марийка Георгиева Казасова, Русе 7000, ул. Рига
8, тел. 082/853052, 0897801314, агроном.
Райна Иванова Ковачева, Русе 7000, бул. Липник 76, вх. Г, ет. 7, тел. 082/897640, 0887486237,
аграрикономист.
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ІХ. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Х. Клас „Други съдебни експертизи“
Марийка Петрова Чолакова, Русе 7000, ул.
Борисова 120,вх. Б, тел. 082/825231, 082/887363,
0889544943, преводач – румънски език.
Пламен Кънчев Станев, Русе 7000, ул. Буная
9, тел. 082/832198, 0898520880, оценка на злато и
скъпоценни камъни.
Саткъ Муталибов Ириев, Русе 7000, ж.к. Родина,
ул. Д. Дебелянов 67, тел. 082/860895, 0887760247,
преводач – турски език.
Хюлия Сабриева Маджирова, Ветово, ул. Бели
Лом 5, тел. 082/081612055, 0899754635, преводач –
турски език.
Цветелина Богомилова Богданова, Русе 7000, ул.
Тодор Александров 9, вх. 1, ет. 5, тел. 082/828992,
0887835127, преводач – френски и английски език.
881
32. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ
обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, разрешение за строеж № РС-6 от
22.І.2010 г. за обект „Проект „България – Транзитни
пътища V“. Лот 5 Рехабилитация на път І-7 „Силистра – Шумен“ от км 1+773 до км 56+832.46 и от км
56+832.46 до км 108+540.80“. І етап на строителство:
Път І-7 „Силистра – Шумен“ от км 1+773 до км
6+100. Път І-7„Силистра – Шумен“ от км 7+400 до
км 9+550. Път І-7„Силистра – Шумен“ от км 9+900
до км 56+832.46. Път І-7 „Силистра – Шумен“ от км
56+832.46 до км 73+212. Път І-7 „Силистра – Шумен“
от км 77+353 до км 108+540.80. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
1041
3. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на с. Горна Арда и селата Билянска и
Средок и за землището на с. Арда и селата Алиговска, Гоздевица, Гудевица и Речани, община Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
в службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Смолян.
793
1. – Община Кърджали на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през периода от 1.І. до 31.ХІІ.2009 г.
е извършена продажба на: общински нежилищен
имот, представляващ стоматологичен кабинет в жил.
бл. № 3, вх. В, ет. 0, кв. Възрожденци – Кърджали,
съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.114.261.1.76 по кадастрална карта
на гр. Кърджали със застроена площ 40,15 кв. м,
заедно с принадлежащото му избено помещение
№ 70 с полезна площ 4,07 кв. м и с припадащите
му се 0,488 % идеални части от общите части на
сградата в размер 7,48 кв. м и 0,488 % идеални
части от правото на строеж на сградата, продаден
чрез публично оповестен конкурс на един етап на
Евгений Иванов Касов за 22 450 лв., изплатени
изцяло от купувача.
961
53. – Община Плевен на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през декември 2009 г. е извършена продажба на следните дружества и обособен обект: 1.
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пакет от 2163 дяла, представляващи 100 % от регистрирания капитал на „Дезина“ – ЕООД, вписано в
търговския регистър при Агенцията по вписванията,
ЕИК 824085198, продаден на „Д.Д.Д. – 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление в София,
представлявано от Мартин Симеонов Петров, по
реда на чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 3,
ал. 1, т. 1 НТК, публичен търг с явно наддаване, за
200 000 лв., изплатени изцяло; 2. пакет от 10 400 дяла,
представляващи 100 % от регистрирания капитал на
„Обредни дейности – Плевен“ – ЕООД, вписано в
търговския регистър при Агенцията по вписванията,
с ЕИК 114541554, продаден на „Д.Д.Д. – 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление в София,
представлявано от Мартин Симеонов Петров, по
реда на чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 3,
ал. 1, т. 1 НТК, публичен търг с явно наддаване, за
300 000 лв., изплатени изцяло; 3. поземлен имот в
Плевен с идентификатор 56722.659.1007 с площ 2336
кв. м, отреден за спортна зала (стар идентификатор:
кв. 841, УПИ VІІ) и построените в него: сграда
56722.659.1007.1 със застроена площ 595,00 кв. м на
един етаж с предназначение за спортна сграда, база
и сграда 56722.659.1007.2 със застроена площ 16,00
кв. м на един етаж с предназначение за спортна
сграда, база, продаден на „Специализирана болница
за активно лечение по кардиология“ – ЕАД, София,
представлявано от Младен Владимиров Григоров,
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1,
т. 1 НТК – публичен търг с явно наддаване, за
301 116 лв. с ДДС, изплатени изцяло.
986
7. – Общинската агенция за приватизация – Ста
ра Загора, на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през периода 30.ХІ.2009 г. – 25.І.2010 г. са извършени
следните продажби на общински нежилищни имоти
за стопански цели: УПИ I 131,одо в кв.37, с. Ловец,
община Стара Загора (бивше училище), продаден на
„Клас – Бойчев“ – ЕООД, Стара Загора, представлявано от управителя Мартин Петков Бойчев, за
16 624,57 лв., и пл. № 380 и 383 в кв. 20, с. Казанка,
община Стара Загора, продадени на Стоян Костов
Костов за 20 000 лв. За обектите цената е платена в
деня на подписването на договора. Няма договорени
инвестиции и брой работни места.
869
32. – Столичната община на основание чл. 6,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове съобщава, че VІІІ
предварителен списък на правоимащите жилищноспестовни вложители е изложен в Столичната
община и районните администрации. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението в
„Държавен вестник“ пред кмета на общината.
928
6. – Община А йтос на основание чл. 6
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че новият списък на
правоимащи граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
735
1. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект „Трафопост
тип МТП 20/0,4 kVA 250 kVA с монтаж на трансформатор 100 kVA, в ПИ 117043, местност Момина
скала, землище гр. Белослав, община Белослав,
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захранена с кл. 20 kV отклонение от ЖР стълб на
ВЕЛ 20 kV, извод „Хидрострой“, и захранване на
табло ТЕПО“. Проектите са изложени в общинска
администрация Белослав, дирекция „ОСАБ“, ет. 2,
стая 2, и могат да бъдат разгледани всеки работен
ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в Центъра за информация и общински
услуги при общинска администрация Белослав.
808
3. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура – външно ел. захранване на Пречиствателна
станция за питейни води в имот 055008 в м. Дръстила, землището на с. Радотина, Софийска област.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
651
4. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура – външно ел. захранване на Пречиствателна
станция за питейни води в имот 000356 в землището на с. Гурково, Софийска област. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация.
652
1. – Община Брацигово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парлецарен план за трасе на
линеен обект: „Далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми
и предоставяне на високоскоростен интернет в
сервитута на път ІІІ-377 Пещера – Брацигово – Рав
ногор“, в землището на гр. Брацигово, западно
от населеното място, с нанесени в плана трасе и
сервитути, който ПУП се намира в общинската
администрация Брацигово, ул. Атанас Кабов 6,
ет. 2, стая 5, и отдел „ТСУ“, тел. 03552/20-65, вътр.
106. Заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
съгласно чл. 128 ЗУТ.
929
2. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ от 17.ІХ.2009 г. е изменен и допълнен
планът на новообразуваните имоти в зона по § 4
ЗСПЗЗ в землището на кв. Банево, област Бургас,
одобрен със Заповед № РД-09-75 от 28.ІІ.2005 г. на
Областния управител на област Бургас за следните
поземлени имоти: НПИ 503.231, НПИ 503.709 и НПИ
503.984 в с. о. „Острица 1“; както е изменен и допълнен планът на новообразуваните имоти в зона по §
4 ЗСПЗЗ в землище гр. Българово, община Бургас,
одобрен със Заповед № РД-09-203 от 15.VІ.2005 г. на
Областния управител на област Бургас за следните
поземлени имоти: НПИ 143.125, НПИ 142, 141, НПИ
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142.142, НПИ 142.143, НПИ 142.144, НПИ 142.145
и НПИ 142.148 в с. о. „Лозницата“. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проектите
и придружаващата ги документация до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
875
1. – Община Бяла, област Варна, ул. Андрей
Премянов 29, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във
връзка с чл. 46, ал. 4 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове
обявява, че е изработен предварителен проект за
подробен устройствен план – план за регулация в
обхват на част от масив 62, местност Качивелко в
землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна,
и образуването на кв. 574, 575, 576, 577, 578 и 579,
приет от Общенския експертен съвет по устройство
на територията при община Бяла на 24.ІХ.2009 г.
Предварителният проект за подробен устройствен
план – план за регулация, е изложен в сградата на
общината и в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтресуваните по смисъла
на чл. 131, ал. 1 съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Бяла.
653
3. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – план за регулация на улица от о.т. 6364 до
о.т. 6354 за осигуряване на достъп до имотите в
бившата керамична фабрика и кв. 555, кв. 558 и 557
при надлез на ул. Широка – Видин. Документацията
може да бъде разгледана в стая 9, ет. 4 в сградата
на община Видин всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на уведомяването заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
809
1. – Община Девин чрез местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ обявява списъка на имащите право на компенсация по ЗУПГМЖСВ за
2010 г. на информационното табло на общинската
администрация – Девин, интернет страницата на
община Девин (www.devin.bg) и чрез местните средства за масово уведомяване – кабелна телевизия и
вестник „Диалог“. Списъкът подлежи на обжалване
пред кмета на община Девин по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
696
27. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за довеж дащ канализационен колектор,
външен път, външно ел. захранване и външен водопровод до пречиствателна станция за отпадъчни
води в землището на гр. Елхово. Проектът за ПУП
е изложен в отдел „ТСУС“ на община Елхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
810
2. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект
„Кабелно захранване на БС-НКV 0125, с. Ботурче,
община Ивайловград“ в землището на с. Ботурче
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05904, община Ивайловград, за следните поземлени
имоти: № 05904.0.145, 05904.0.76 и 05904.0.144 по КВС
на с. Ботурче. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 304 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Ивайловград.
811
4. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ и чл. 48 ГПК съобщава на наследниците на
Анка и Иван Николов Кърпачеви – Момчил Николов
Кърпачев, Скарлет Бернсдорф и Костанца Кърпачева,
че е издадена заповед № 796 от 1.ІХ.2009 г. на кмета
на община Казанлък за одобряване на подробен
устройствен план на поземлен имот № 017024, зем
лище Казанлък, с план за застрояване на складова
база и ел., В и К и транспортна схеми. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните в стая 11 на общината.
812
3. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план на разпределителен газопровод като елемент
на техническата инфраструктура извън границите на
населените места. Трасето преминава през поземлени имоти в землище Розово 038008, полски пътища
№ 26, 27, 28, в землище Казанлък през напоителен
канал 428, поземлен имот 088 и в сервитута на
път с номера 409, 422, 427. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
разгледат проекта в стая 11 на община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
813
2. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект: „За
елементи на техническата инфраструктура (водопровод и канализация), захранващи поземлен имот
011027, местност Бежбунар, землище гр. Карлово,
преминаващ през поземлен имот № 000085 – полски път, публична общинска собственост. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 203 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация Карлово.
1039
2. – Община Кюстендил на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите по чл. 5, ал. 1 от Правилника за
прилагане на ЗУПГМЖСВ е изложен в местната
комисия по ЗУПГМЖСВ. На основание чл. 6, ал. 3
ППЗУПГМЖСВ списъкът може да бъде обжалван
по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
736
225. – Община Луковит, област Ловеч, на основание чл.128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за разпределителен газопровод извън
урбанизираната територия на гр. Луковит, разположен по общински полски пътища и обхвата на
път ІІІ-306 (Луковит – Червен бряг). На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересу ваните могат да направят писмени
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възражения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата на
община Луковит, стая № 26.
964
24. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за обект: „Външно
водоснабдяване на ПИ 029085, м. „Божак“, землище
с. Граматиково. Трасето преминава през поземлени
имоти с № 000417, № 000666, № 000177, № 096009
и № 096010. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
965
25. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за подобект:
„Довеждащ канализационен колектор до ПСОВ“ към
обект: „Доизграждане на канализационна мрежа и
частична реконструкция на водопроводната мрежа
в гр. Малко Търново“, м. Край града, землище
Малко Търново. Трасето преминава през имоти
с идентификатори 501.1558, 501.34, 501.1557, 501.44,
501.1556, 501.45, 501.46, 501.47, 501.48, 501.49, 10.93,
10.91, 10.90, 10.89, 10.132, 10.1406. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
966
2. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че
предварителният списък за 2010 г. на правоимащите граждани, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове, е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
867
2. – Община Нови пазар съобщава на всички
заинтересувани граждани, че в кметството е изложен
проект на окончателен списък на правоимащите
по Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове. Списъкът подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
775
3. – Община Нови пазар, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за промяна на подробен устройствен
план – план за регулация на кв. 9, 10, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 32 и 35 по плана на с. Памукчи, който е
изложен в общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
868
56. – Община Омуртаг чрез местната комисия
по чл. 8 ЗУПГМЖСВ на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава на правоимащите жилищноспестовни вложители, че на информационното
табло на община Омуртаг са обявени списъците
на одобрените и отхвърлените молби на граждани
за включване на окончателните списъци на правоимащите, подадени в законоустановения срок.
Списъците подлежат на обжалване по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на община Омуртаг.
814
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22. – Община Опан, област Стара Загора, на
основание чл. 130 ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на наследниците на Жельо Николов
Петков, собственици на УПИ ХХ-232 в кв. 34 по
плана на с. Тракия, община Опан, област Стара
Загора, че на основание § 8, ал. 1 ЗУТ е изготвен
проект за изменение на подробен устройствен
план на УПИ ХVІІІ-230 и УПИ ХХ-232 в кв. 34
по подробния устройствен план на село Тракия,
община Опан, област Стара Загора. Проектът
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
в 14-дневен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
816
53. – Община Перник на основание чл. 128,
а л. 3 ЗУ Т съобщава на заин тересу вани те, че
е израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация и план за застрояване
на ПИ 55871.511.1232, който е част от УПИ І „За
жилищно строителство, магазин за хранителни
стоки, клуб, детски спортни площадки“ в кв.10 по
плана на гр. Перник, кв. Църква, който се намира
в общинската администрация Перник, ет. 12, стаи
6 и 13. В едномесечен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл.128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
815
589. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Копринено орище в землището на
с. Драгичево, община Перник, приет с протокол
№ 3 – 5 от 18.І.2010 г. на комисията, назначена със
Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на община
Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината.
930
589а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Равни рид в землището на
с. Драгичево, община Перник, приет с протокол
№ 3 – 3 от 18.І.2010 г. на комисията, назначена със
Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на община
Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината.
931
589б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Копринено орище в землището на
с. Драгичево, община Перник, приет с протокол
№ 3 – 1 от 18.І.2010 г. на комисията, назначена със
Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на община
Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
932
589в. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Пладнище в землището на с. Диво-
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тино, община Перник, приет с протокол № 3 – 4
от 18.І.2010 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на община Перник.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени и възражения по проекта и придружаващата
го документация до кмета на община Перник.
933
589г. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Копринено орище в землището на
с. Драгичево, община Перник, приет с протокол
№ 3 – 2 от 18.І.2010 г. на комисията, назначена със
Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на община
Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
934
71. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Оптична свързаност на трансмисионна точка 5065 в землището
на гр. Каблешково“ с трасе, преминаващо през
следните поземлени имоти: участък № 0.64 (дървопроизводителни горски площи), участък № 0.71
(дървопроизводителни горски площи), участък
№ 0.73 (дървопроизводителни горски площи), ул.
Хаджи Димитър (местни пътища), ул. Черно море
(местни пътища), ул. Съединение (местни пътища),
ул. Ив. Вазов (местни пътища), ул. Захари Стоянов
(местни пътища), ул. Съединение (местни пътища),
който е изложен в сградата на община Поморие, ул.
Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения
на проекта до община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
650
3. – Община Първомай на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите притежатели на многодишни жилищно-спестовни влогове за второто полугодие
на 2009 г., е изложен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде
обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
776
1. – Община Раднево на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
АМ „Тракия“ Лот 2 – изместване на водопроводи
и напоителни полета – землища на с. Коларово и
с. Боздуганово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят
с проекта в отдел „ЕУТ“ на община Раднево и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
817
67. – Общинската служба по земеделие – Сли
вен, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заявителите за възстановяване на земеделски
земи в землището на Сливен (ЕКАТТЕ 67338), местности Пандар бунар, Кантона, Кироолу и Плоски
ръд, попадащи в разпоредбите на ЗСПЗЗ, в срок
14 дни от обнародването в „Държавен вестник“
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да се явят за съвместно уточняване границите на
земеделските земи, разположени на териториите
по чл. 18г, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 и
ал. 3, т. 1 ППЗСПЗЗ. Уточняването на земите ще
се извършва на място по график с посочени дати.
Съобщението в „Държавен вестник“ и графикът са
изложени в община Сливен и общинската служба
по земеделие – Сливен. Общинската служба по
земеделие ще състави протокол за явилите се лица.
Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за
стопанисване на общината.
654
11. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план в землището на с. Широка лъка за
обект: „Канализационна мрежа на с. Широка лъка,
община Смолян“, подобект: „Главен колектор І“,
който е изложен в Приемна „УТ“ в община Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Смолян.
697
188. – Община Смядово съобщава на заинтересуваните лица, че списъкът на правоимащите,
изготвен на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за уреждане правата на
граж дани с многогодишни жилищноспестовни
влогове от местната комисия по чл. 8, ал. 2 от
закона, е обявен на таблото за обяви в община
Смядово. На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ списъкът може да се обжалва по реда на
Административно-процесуалния кодекс пред кмета
на общината.
737
2. – Община Суворово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПР – план
за изменение на регулацията в обхвата на кв. 3, 4,
5 и 6 по плана на гр. Суворово. Проектът е изложен в дирекция „Устройство на територията“ при
община Суворово, ет. 4, стая 402. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ се приемат писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Суворово.
871
1. – Община Тополовград, област Хасково, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че са изработени ПУП – парцеларен план
за трасе на канализационен колектор за ПСОВ в ПИ
040299, местност Маневица, по КВС на землището
на Тополовград, и ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод за ПИ 040299, местност Маневица,
по КВС на землището на Тополовград. Трасетата
и сервитутите преминават в земеделски поземлени
имоти по КВС и горски територии, подробно описани в регистър на засегнатите имоти, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: имоти 040299,
0630, 0519, 040242, 0430, 040287 за канализационен
колектор и имот 040299 за електропровода. Проектите се намират в отдел „ТСУС“ на общинската
администрация Тополовград. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да правят писмени възражения,
предложения и искания по проектите за подробен
устройствен план до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
872
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8. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани по
смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 ЗУТ, че е изработен
ПУП – ПП за „Трасе на въздушен ел. провод 110 kV
от подстанция „Тополовград“ до нова подстанция
към „Фотоволтаичен парк“ в местностите Калово,
Дубравата, Кайряците и Свети Спас в землището
на Тополовград в обхват на засегнатите имоти:
ПИ 39232; 39227, 39226, 39242; 724; 722; 437; 40299;
40273; 40283; 430; 40242; 519; 630; 518; 14438; 14442;
272; 14366; 14360; 14360; 14480; 528; 229; 631 и ПИ
516 по КВС на землище Тополовград. Изготвеният
ПУП – ПП за трасето на въздушния ел. провод се
намира в отдел „ТСУС“ на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан
всеки работен ден в рамките на работното време.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
1040
400. – Община Тутракан на основание чл. 124,
ал. 3 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура в землището на с. Цар Самуил – с.
Нова Черна – с. Старо село, Ту тракан, област
Силистра, към обект: „Подземна оптична мрежа
за електронни съобщения на „Елит Сат“ – АД, на
територията на община Тутракан“ с възложител
„Елит Сат“ – АД. Обектът представлява подземна оптична мрежа за електронни съобщения с
обща дължина 19 265 м. Трасето преминава през
имоти със следните идентификатори: 51.16, 52.6,
52.2, 52.18, 50.90, 50.179, 51.82, 52.13, 56.6, 1.131,
19.35, 13.26, 12.46, 9.2, 20.2, 22.2, 0.503, 29.1, 104.98,
8.2, 50.160, 51.176. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени в сградата на общинската администрация, ул. Трансмариска 31,
стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересу ваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
873
1. – Община Хисаря на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в сградата на
община Хисаря, ул. Ген. Гурко 14 – партерен етаж.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
870
2. – Община Червен бряг на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обвявява, че окончателният списък
на правоимащите за 2010 г. е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
655
145. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за обект: Оптична кабелна линия 093-08
(ТШ 1-09) в землищата на с. Търнава и с. Победа,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
в сградата на общинската администрация, Ямбол,
пл. Освобождение 1, стая 103. На основание чл.128,
ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
874
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СЪДИЛИЩА
А дминистративни ят съд – Благоевгра д, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Идеал
Едипов Мутишев, Едип Ибрахимов Мутишев, Любен
Захариев Георгиев и Мая Евстатиева Георгиева, с
която се оспорва Решение № 297 от 27.ХІ.2008 г. на
Общинския съвет – Благоевград, с което е изменена Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията на
община Благоевград, в частта относно чл. 17, глава
ІІ, раздел І Такса за битови отпадъци. По жалбата е образувано адм. дело № 27/2010 по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.ІІІ.2010 г. от 10,30 ч.
1004
Кюстендилският районен съд, гр. колегия, ІХ
състав, призовава Стефан Стоименов Бакалски с
последен адрес област Кюстендил, община Бобовдол,
с. Горна Козница, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 26.ІІІ.2010 г. в 11,30 ч. като ответник по
гр. д. № 1552/2005, заведено от Ирена И. Кукурова и др., за делба. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1003
Разградският районен съд призовава Фатме
Ахмедова Исмаилова, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 22.ІІІ.2010 г. в 10 ч. като ответница по гр.
д. № 1075/2006, заведено от Расим Ахмед Ахмед,
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
1002
Търговищкият районен съд призовава Джемал
Ербей, роден на 22.ІІ.1971 г. в Република Турция,
с последен адрес Търговище, ул. Сива 19, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ІІІ.2010 г. в
9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 1688/2009,
заведено от Теодора Стоева Бонева, по чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
1046
Сливенският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1777 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2896/92 вписа прекратяването
и обявяването в ликвидация на ЗКПУ „Надежда – КООП“; вписа ликвидационна комисия в състав:
Димитър Иванов Георгиев, Стойка Колева Кирова
и Панайот Георгиев Панайотов; кооперацията ще
се представлява от председателя на ликвидационната комисия Димитър Иванов Георгиев; вписа
срок на ликвидация – 6 месеца от постановяване
на решението.
49111
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1747 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 129/2006 вписа прехвърляне
чрез покупко-продажба на предприятието като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от едноличния търговец Катя Димова
Колева с фирма „Кари – Катя Колева“ на „Кари
трейд“ – ЕООД.
49112
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1749 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 964/2007 вписва дружество с
ограничена отговорност „Форум Видинови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
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Петко Славейков 11, с предмет на дейност: проектантска дейност, надзор в строителството, всякакви
консултации в строителството; търговска дейност в
страната и в чужбина; производство и реализация
на всякакви стоки за бита; транспортна дейност;
строително предприемачество; хотелиерска и туристическа дейност; ресторантьорство, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от съдружниците Боряна
Леополдова Видинова и Ивайло Иванов Видинов
заедно и поотделно.
49113
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1772 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 492/99 вписа промени за
„Газоснабдяване – Сливен“ – АД: вписа съвет на
директорите в състав: „Овергаз Инк“ – АД, Маргарита Костадинова Найденова и Емилия Дечева
Георгиева; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Маргарита
Костадинова Найденова.
49114
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1744 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1016/91 вписа прехвърляне чрез дарение на търговското предприятие ЕТ
„Астра – АА – Александър Александров“ на „Астра – АА“ – ЕООД.
49115
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1792 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 990/2007 вписва дружество с
ограничена отговорност „Елкомфорт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Сливен, кв. Кольо
Фичето, бл. 17, ап. 3, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на електроинсталации, инженерни
и търговски дейности и маркетинг, международен
и вътрешен транспорт, други търговски услуги и
сделки, незабранени със закон, и с капитал 6000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Димитър Стоянов Рашев, Димитър Иванов Енчев
и Стоимен Иванов Стоянов и се управлява и представлява от Димитър Стоянов Рашев.
49116
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1787 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1481/90
вписа промени за „Сливенски териториален кадастър“ – ЕООД: заличава досегашния управител
на дружеството Емил Ганев Георгиев; дружеството
ще се управлява и представлява от Диана Иванова
Караянева; вписа ново седалище и адрес на управление на дружеството: Пловдив, ул. Дилянка 35.
49117
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1788 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 663/2005 вписа промени за
„Пърфект хоумс“ – ООД: вписа като съдружници
Трендафил Митрев Дрянков и Боян Панайотов
Панайотов.
49118
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1786 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 663/2005 вписа промени за
„Вастон БВ“ – ЕООД: допълва предмета на дейност
с „покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско посредничество и представителство,
научноизследователска и развойна дейност в областта на производството на пелети и гранули от
ограничени и неограничени суровини и отпадъци,
продажба на стоки от собствено производство, комисионни, рекламни, лизингови и всякакви други
незабранени със закон услуги“.
49119
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1789 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 697/2007 вписа промени за
„Хигисбетон“ – ЕООД: вписва като съдружници в
дружеството Петър Николов Камбарев и Георги
Николов Хаджиминов; вписа увеличаване капитала
на дружеството от 6000 лв. на 21 000 лв.; променя
фирмата на дружеството на „Хигисбетон“ – ООД.
49120
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1779 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 981/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Богота“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Никола Карев 8-Б-9, с предмет на дейност: търговия
с хранителни и други стоки и услуги, външно- и
вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, бу к мейкърска
дейност, производство на стоки с цел продажба,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, превозна, хотелиерска, туристическа
дейност, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност или предоставянето на услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуалната собственост, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, финансово-счетоводни
услуги и одит на годишни счетоводни отчети и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Иванов Чорбаджийски.
49121
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1784 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 986/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ан – Мари – 05“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, кв.
Сини камъни 17-Б-10, с предмет на дейност: търговия
с хранителни и други стоки и услуги, външно- и
вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба и
отдаване под наем на автомобили, букмейкърска
дейност, производство на стоки с цел продажба,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност или предоставянето на услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, комисионни, спедиционни, превозни,
складови сделки, финансово-счетоводни услуги и
одит на годишни счетоводни отчети и всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Цветомир Стефанов Попов
и Стела Димитрова Балева и се управлява и представлява от Цветомир Стефанов Попов.
49122
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1716
от 29.10.2007 г. по ф. д. № 951/2007 вписва акционерно дружество „Тривиум“ – АД, със седалище и
адрес на управление Сливен, ул. Яне Сандански 4,
с предмет на дейност: консултации в областта на
ръководството и управлението на стопански субекти,
разработване на системи за ефективно управление
на бизнеспроцесите, проектиране и създаване на
информационни технологии и системи, вкл. на
приложен софтуер, услуги за администриране на
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стопанската дейност, счетоводни услуги, търговия
с компютърна техника и средства за изграждане
и поддържане на информационни системи, както
и продажба на други стоки и услуги в страната и
в чужбина, други търговски сделки, незабранени
със закон, с капитал 50 000 лв., разпределен в
5000 обикновени поименни акции, всяка една с
номинална стойност 10 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съвет на директорите в състав:
Венцислав Иванов Караиванов, Трифон Стефанов
Стефанов и Любомир Христов Тончев, и се управлява и представлява от всички членове на съвета
на директорите заедно и поотделно.
49140
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1714 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 949/2007 вписва дружество с
ограничена отговорност „Българска земеделска компания“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Димитър Пехливанов 2, ет. 1, стая 3,
с предмет на дейност: производство, преработка и
търговия със селскостопанска продукция, плодове
и зеленчуци; оранжерийно производство; покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки; внос, износ; бартерни и валутни сделки;
реекспорт; маркетингова, инженерингова, рекламна
и консултантска дейност; всякаква друга незабранена
със закон дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от съдружниците Теньо Андреев Балтов и Светлин
Ботев Петров заедно и поотделно.
49141
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1847 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1013/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Мармарис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Сливен, ул. Веслец 21, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговия с хранителни стоки, цигари и алкохол;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; производство,
съхранение и търговия със селскостопански стоки
от растителен и животински вид; таксиметрови
услуги, международен и вътрешен транспорт; външноикономически сделки и други търговски услуги и
сделки, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от съдружниците Георги Костов
Щерев и Коста Георгиев Щерев заедно и поотделно.
49142
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1848
от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1014/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Никитранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, кв. Дружба 7-А-9, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и в
чужбина; покупко-продажба на всякакви МПС
в страната и в чу жбина; външна и вътрешна
търговия; покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; организиране на хазартни игри
(след снабдяване с необходимите разрешителни),
организиране и провеждане на туризъм; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
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спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки; лизинг; производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински
вид; ресторантьорство, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, както и
предоставяне на други разрешени със закон услуги,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Георги Илиев Червенаков.
49143
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1759
от 2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 974/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ултра – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Шипка 30, с предмет на
дейност: покупка на моторни масла, филтри и други
подобни стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид на дребно, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, рекламни,
външнотърговски, бартерни или други услуги,
както всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитал Светослав
Тихомиров Тачев.
49144
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1753 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 968/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Сокол“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Сокол, община Нова
Загора, с предмет на дейност: покупка и продажба
на стоки или други вещи в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
консултантски и финансово-счетоводни услуги,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
проектиране и строителна дейност, производство
и продажба на алуминиева дограма, хотелиерски,
т у ристическ и, рек ламни, информационни или
други услуги, покупко-продажба и управление
на недвижими имоти, складови сделки, стоков
контрол, производство и преработка на селскостопанска и друга продукция, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от съдружниците Донка
Спасова Петрова и Митко Иванов Петров заедно
и поотделно.
49145
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1797 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 993/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Рана“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ж.
к. Стоян Заимов 88 – Г – 6, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество;комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки; кафе-аперитив; стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски
и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; довършително
строителство; лизинг; както и предоставянето на
всякакви незабранени със закон услуги, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Радостин Иванов Петков.
49136
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1718 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 953/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пехливанов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Кортен, ул. М. М. Икономов 22, с предмет на
дейност: проектиране, засаждане и отглеждане
на лозя; консултантски и агротехнически услуги;
производство и търговия с лозов и посадъчен
материал, производство, изкупуване, пласмент
и реа лизаци я на селскостопанска прод у к ци я;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, ск ладови и лицензионни сделк и,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Драгомир
Тодоров Пехливанов.
49137
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1715 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 950/2007 вписва дружество с
ограничена отговорност „Астра – АА“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Нова Загора, ул.
Иван Вазов 7, с предмет на дейност: производство,
изкупуване и продажба в първоначален, преработен
и обработен вид на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, на промишлени
стоки и други вещи; събиране, изкупуване, преработка и продажба на вторични суровини; обработка
на метали; механизаторски услуги; туристическа,
транспортна и рекламна дейност; хотелиерство; създаване и експлоатация на заведения за обществено
хранене; организация на екскурзии в страната и в
чужбина (след разрешение), оказионна търговия;
търговско представителство и посредничество;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; други, незабранени със
закон дейности, с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Александър
Тонев Александров.
49138
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1724 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 955/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена „Канзас“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Сливен, ул. Петко
Напетов 12, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
вътрешен, международен и товарен транспорт;
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, таксиметрови,
импресарски и други услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и предоставянето на всякаква незабранени
със закон услуги, с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Апостолов Битев.
49139
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1294
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 653/2006 вписва в регистъра за търговски дружества промяна за „Медико-техническа лаборатория Н. Конзова“ – ЕООД,
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Смолян: променя фирмата на дружеството на
„Самостоятелна медико-техническа лаборатория
Н. Конзова“ – ЕООД.
49347
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1293
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 172/2007 вписва в регистъра за търговски дружества промени за „А С
Д“ – ЕООД, с. Солища: освобождава като управител
Бисерка Тодорова Чинкова; вписа като управител
Анастасия Димитрова Гривова; дружеството ще се
управлява и представлява от Анастасия Димитрова
Гривова – управител.
49348
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1319 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 61/2007 вписа промяна за
„Елена дент“ – ЕООД, Смолян: променя фирмата
на дружеството на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория Елена дент“ – ЕООД, Смолян.
47877
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1302 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 668/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Студио Нина и Таня“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул. Перелик 7, вх. Б, ет. 2, ап. 13, с предмет на дейност:
фризьорство и козметични услуги, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Татяна Степановна Андреева и
Нина Ангелова Сарахошева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
47037
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва в регистъра
на търговските дружества по ф.д. № 639/2004 заличаване от търговския регистър на „Неоремонт
строй“ – ООД, със седалище Мадан и адрес на
управление ул. Обединение 3, ап. 25, поради приключила ликвидация.
47038
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1301 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 92/2006 вписва в регистъра за
търговските дружества промени за „Зара 63“ – ООД,
Рудозем; вписа Илко Станимиров Демирев като
съдружник в дружеството; увеличава капитала на
дружеството на 290 600 лв. чрез непарична вноска
на недвижим имот, подробно описан в дружествения
договор от 1.X.2007 г., оценен по т.д. № 108/2007
на окръжния съд; дружеството ще се представлява
и управлява от управителите Илко Станимиров
Демирев и Захаринка Асенова Демирева заедно
и поотделно.
47039
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1296 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 671/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Милениум – груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Девин, ул. Гордю
войвода 9, с предмет на дейност: счетоводни услуги,
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консултантска дейност, търговска дейност – търговия на едро и дребно в страната и в чужбина,
изграждане и експлоатация на собствени и наети
магазини за търговия с всякакви незабранени със
закон стоки от собствено и чуждо производство,
внос, износ, експорт, реекспорат, посредническа,
представителска, предприемаческа дейност, агенции в страната и в чужбина, оказионни, комисионни и антикварни услуги, бартерни, обменни
и компенсационни сделки, добив, производство,
изкупуване, заготовка, преработка и реализация
на собствена и чужда селскостопанска продукция,
цветя, гъби – култивирани и диворастящи, семена,
пчелни продукти, диворастящи плодове, растения
и билки, полуфабрикати от тях чрез собствени и
чужди магазини, транспортна дейност в страната
и в чужбина – превоз на пътници и товари със
собствен и чужд автотранспорт, вътрешен и международен туризъм, организиране на почивна дейност
в страната и в чужбина, проектиране, изграждане и
експлоатация на хотели, ресторанти, сладкарници,
кафе-аперитиви, барове, атракционни заведения,
дискотеки, мотели, игрални (без хазартни) заведения, спортни обекти, производство и търговия
със стоки за широко потребление, художествени
материали, изделия и артикули, производство и
услуги на населението от всякакъв характер (без
забранените със закон), външноикономическа дейност, представителство на стопанска и животинска,
биотехнологическа и машиностроителна продукция,
електроника, пластмасови и метални изделия, промишлени и хранителни стоки, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Атанас Славов
Слепов, който го управлява и представлява.
47040
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1295 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 666/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Пи.Джей.Клаасен“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Люлка,
община Смолян, с предмет на дейност: покупка,
проектиране, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество при всякакъв вид
дейности, в т. ч. и при сделки с недвижими имоти,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, продажба
на стоки, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Питър Джонс
Клаасен, който го управлява и представлява.
47041
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписва в регистъра за еднолични търговци с решение № 813 от 21.VIII.2006 г.
по ф.д. № 416/2006 прехвърляне на фирмата ведно с
предприятието на едноличния търговец „Данчо Миронов – Дани“, Рудозем, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на едноличен
търговец с фирма „Данчо Миронов – Дани – Елза
Маджарова“, Рудозем (рег. по ф.д. № 661/2007 по
описа на съда).
47042
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с определение № 1242
от 25.X.2007 г., поправено с решение № 1271 от
5.XI.2007 г., по ф.д. № 751/95 вписа промяна за
„Белотекс – 95“ – АД, Златоград: вписа увеличение
на капитала от 398 988 лв., разпределен в 398 988
поименни акции с право на глас с номинална
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стойност 1 лв. всяка, на 2 398 988 лв., разпределен
в 2 398 988 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една.
47043
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1297 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 673/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пътов – 61“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Борино, ул. Зор
ница 1, с предмет на дейност: всякаква търговска
дейност, разрешена със закон, вкл. с разкриване на
магазини, ресторанти, предприятия и др. подобни,
хотелиерска дейност, ловен, селски и екотуризъм,
всякакво производство и услуги на населението,
добив, преработка и търговия с дървен материал,
производство, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, транспортна
дейност в страната и в чужбина, строителна, пред
приемаческа, посредническа, представителска,
консултантска дейност в страната и в чужбина и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Байрям Мустафа Пътъ, който го управлява и представлява.
47044
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1292
от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 53/2005 вписва в регистъра за търговските дружества промени за „Джи
Пи Ти вилидж“ – ЕООД: вписа като съдружници
Георги Атанасов Павлов и Пламен Денев Паричков; освобождава като собственик и управител на
дружеството Теодор Петков Перчемлиев; вписва
като управители Георги Атанасов Павлов и Пламен
Денев Паричков; променя фирмата на дружеството
на „Джи Пи Ти вилидж“ – ООД; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите Георги Атанасов Павлов и Пламен Денев Паричков
заедно и поотделно.
47045
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1331 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 674/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Валтурс Карина БГ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул. Околовръстна 1, с предмет на дейност: туристическа,
туроператорска, хотелиерска, рекламна дейност и
предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с
тях; агентска, брокерска и друг вид посредническа
дейност и извършване на услуги във всички сфери,
свързани с тях; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид; търговия на стоки с цел продажба;
покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; таксиметрови услуги,
вътрешни и международни автомобилни превози
на пътници и товари; комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност и търговско представителство и посредничество, вносно-износна
външнотърговска дейност, всякаква друга дейност
и предоставяне на услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Валентин Цанков Янев, Таня Александрова Янева
и Добринка Милкова Чаушква и се управлява и
представлява от управителя Валентин Цанков Янев.
49146
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1330 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 525/2006 вписва в регистъра
за търговски дружества промени за „Българияхоум-
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шоп“ – ООД, Чепеларе: прекратяване участието като
съдружник и управител на Антони Хекелс; приемане
за съдружник и съуправител на Георги Янков Метаксинов; дружеството се управлява и представлява от
двамата управители Николай Стефанов Пальонгов
и Георги Янков Метаксинов заедно и поотделно.
49147
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписва с решение № 1329
от 19.ХІ.2007 г. в регистъра за еднолични търговци
продажба на предприятието на ЕТ „Сема – Светла
Братанова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения с всички активи и пасиви считано към 1.ХІ.2007 г. на фирма „Сема –
ЕС“ – ЕООД, Смолян.
49148
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1332 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 648/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Таневи“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Доспат, ул. Дельо войвода 8, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
автомобили, авточасти, гориво-смазочни материали
и други стоки, транспортни услуги и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Юлиян Анатолиев
Танев и Орлин Анатолиев Танев и се представлява
от управителите Юлиян Анатолиев Танев и Орлин
Анатолиев Танев заедно и поотделно.
49149
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1318 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 511/2007 вписва в регистъра
за търговските дружества промени за „Евро Митис
07“ – ЕООД: промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството от Смолян, ул. Снежанка 16, на Варна, район „Приморски“, ул. Гладстон,
вх. Г, ет. 5, ап. 115.
47568
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1321 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 683/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Сени“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Чепинци, община Рудозем,
ул. Акация 55, с предмет на дейност: дървопреработвателна дейност, производство на изделия от
дърво, вътрешна и международна търговия на едро и
дребно с всички видове незабранени от закона стоки
и услуги, мениджърска, консултантска, лизингова
дейност, туристическа и туроператорска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, както
и всички други видове дейности, незабранени със
законите, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала е Асине Асанова Брахимбашева, която
управлява и представлява дружеството.
47569
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1322 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 677/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Риспи“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Смолян, ул. Тома Садукей 7, с предмет на дейност: дейност по обучение на водачи на
МПС, автосервизна, транспортна дейност, строителна и строително-ремонтна дейност, консултантска дейност, търговска дейност на едро и дребно
с промишлени и хранителни стоки, внос-износ и
други дейности и сделки, незабранени от закона, с
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капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Рилко Иванов Наков и Спиридон Михайлов Русков
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
47570
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1320 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 681/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мериан“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Смолян, ул. Любен Каравелов
14, с предмет на дейност: медико-социални грижи и
услуги за възрастни хора, денонощно медицинско наблюдение и квалифицирани грижи за възрастни хора,
денонощно медицинско наблюдение и квалифицирани
грижи за възрастни хора, рехабилитация на възрастни
хора в домашни условия и специализирани центрове,
търговско представителство и посредничество при
всякакъв вид дейности, в т. ч. и при сделки с недвижими имоти, покупка, проектиране, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителни, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, инженеринг, проектиране,
доставка, монтаж и дистрибуция на екологични и
енергоспестяващи технологии, соларни, фотоволтаични, отоплителни, климатични и вентилационни
инсталации, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, лизинг, вътрешно- и
външнотърговска дейност, продажба на стоки от
собствено производство, всички останали дейности
и услуги, незабранени от закона, с капитал 5000 лв.
Едноличен собственик на капитала и управител е
Мария Тодорова Шкодрова, която го управлява и
представлява.
47571
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1317 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 441/2005 вписва в регистъра
за търговските дружества промени за „Тим – Борино“ – ЕООД, с. Борово: прехвърляне на капитала
на Джамал Реджепов Асанов, който е едноличен
собственик на капитала на дружеството; освобождаване на Реджеп Юсменов Алиев като едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството; дружеството се представлява и управлява от
управителя Джамал Реджепов Асанов; промяна в
адреса на управление на дружеството от с. Борино,
ул. Зора 5, на с. Борино, ул. Ален мак 15.
47572
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1315 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 665/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Булгарстрой“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, ул. Бачо Киро 3,
с предмет на дейност: строителство, проектиране
и изпълнение на строителни обекти, строителноремонтни работи, търговия на едро и дребно със
строителни и облицовъчни материали, производство
и реализация на изделия от PVC, алуминиеви и
дървени материали, покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
транспортни услуги, посредничество при закупуване
на недвижими имоти, извършване на вносно-износна търговска дейност, всякаква друга дейност
и предоставяне на услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Албен Асенов Хубенов, Румен Минчев Терзиев и
Милко Минчев Юруков и се управлява и представлява от управителя Румен Минчев Терзиев, който
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има право сам да сключва правни сделки при материален интерес до 10 000 лв., като при сделки с
материален интерес над 10 000 лв. се изисква писмено съгласие и участие на тримата съдружници,
което се удостоверява с техните подписи.
47573
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписва с решение
№ 1304 от 13.XI.2007 г. в регистъра за еднолични
търговци прехвърляне на предприятие с фирма
ЕТ „Алекс – Здравко Беделев“, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения към
31.Х.2007 г. на фирма ЕТ „Алекс – Здравко Беделев – Захаринка Падинкова“ – с. Подвис.
47574
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 13.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 953/2007 вписа промени за „Меджик груп
партнерс“ – ООД, Самоков: прекратява участието
в дружеството на съдружниците Димитър Иванов
Докузов и Петър Лазаров Щъркелов; вписа Иво
Трифонов Йотов като съдружник в дружеството;
премества адреса на управление от Самоков, ул.
Баба Фота 3, в Самоков, ул. Цар Борис ІІІ, вх. Б,
ет. 1, ап. 3; вписа нов дружествен договор.
47886
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 8.ХІ.2007
по ф. д. № 1313/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Престън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Сливница, ул. Хаджи Димитър
59, с предмет на дейност:транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина, вътрешно- и
външнотърговска дейност, книгоразпространение,
ту ристически услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, както и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Борислав Димитров Рангелов.
47887
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 8 от 9.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1011/97 вписа промени за „Електроди – 97“ – АД, Ихтиман: прекратява дружеството
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Валентин
Николов Илов, като ликвидацията да завърши в
6-месечен срок, считано от обнародване на поканата
към кредиторите в „Държавен вестник”; допълва
фирмата на „Електроди – 97“ – АД, Ихтиман, Софийска област, с „в ликвидация”; освобождава като
членове на съвета на директорите на дружеството
Валентин Николов Илов, Красимира Георгиева
Василева и Атанас Йорданов Керезов.
47264
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 33 от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 4948/91 вписа промени за „Кумерио
мед“ – АД, Пирдоп: оттегляне упълномощаването
като прокурист и прекратяване представителната
власт на Никола Луи Мишел Треан; освобождава
Патрисио Амадео Бариос Гарсиа като изпълнителен член и представляващ дружеството; вписа
като член на съвета на директорите Никола Луи
Мишел Треан и го вписа като изпълнителен член
и представляващ дружеството.
47265
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1340/2006 вписа промени за
„Димар“ – ООД, Ихтиман: прекратява участието
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като съдружник на София Ангелова Саравска и я
освобождава като управител на дружеството; вписа
Мартин Недев Саравски и Тодор Кирилов Иванов
като съдружници в дружеството; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Димитър
Георгиев Димитров; вписа нов дружествен договор.
47266
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 976/2001 вписа промени за
„С Ф Медика“ – ЕООД, Етрополе: вписа промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписа нов учредителен акт
на дружеството.
47267
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1733/2000 вписа промени за
„Сидиком“ – ЕООД, Самоков: прекратява участието
като едноличен собственик на Валентин Стоянов
Миладинов; вписва като едноличен собственик
Станка Симеонова Николова; вписа нов учредителен акт.
47268
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от 11.Х.2007 г.
на СГС по ф. д. № 1261/2007 вписва промяна за
„Малък Искър“ – АД: премества седалището и
адреса на управление от София, ул. Шейново 20, в
гр. Етрополе, ул. Г. Димитров 2, Софийска област.
47269
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1318/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Рая 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Христо Ботев 9, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,
търговия с авточасти, автобои, автоконсумативи,
всякакви автопринадлежности и козметика за МПС,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Виолета Бонева Николова.
47270
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1324/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „ВХ комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. Кирил и Методий 33, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки,
търговия и обзавеждане на недвижими имоти, посредничество на български и чуждестранни лица,
мениджмънт на дружества, производство на храни
и хранителни добавки, импресарска и продуцентска
дейност, всякви услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Христо Иванов Ваков.
47271
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1205/99 вписа промени
за „Ловато Аутогаз – България“ – ООД, гр. Божурище: прекратява участието като съдружник
в дружеството на Василка Асенова Димитрова;
променя фирмата на дружеството на „Ловато Аутогаз – България“ – ЕООД, с едноличен собстве-
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ник на капитала и представляващ дружеството
Стилиян Желев Стоянов; вписа нов учредителен
акт на дружеството.
47272
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1302/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично акционерно
дружество „Евроинс Иншурънс груп“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Етрополе, бул. Руски
191, с предмет на дейност: консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
изрично със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1 000 000
налични поименни непривилегировани акции с
право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Велислав
Милков Христов – председател, Борислав Николаев
Фесчиев – зам.-председател, и Кирил Иванов Бошов – изпълнителен директор, и се представлява
от изпълнителния директор Кирил Иванов Бошов.
47273
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 446/2007 вписа промени за
„Юнак – С.Ю“ – ЕООД, Самоков: прекратява участието като едноличен собственик на Велин Крумов
Митев в дружеството; вписва като едноличен собственик Милен Петров Асенов; освобождава Велин
Крумов Митев като управител на дружеството;
вписа Милен Петров Асенов като управител на
дружеството, който ще го представлява; премества
седалището и адреса на управление на дружеството
от Самоков в гр. Етрополе, ул. Тодор Пеев 1; вписа
нов предмет на дейност: проектиране, ремонт и
строителство, хидроизолации, предприемачество,
покупко-продажби и обзавеждане на недвижими
имоти, външнотърговска и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, търговия на едро и дребно с
хранителни, промишлени и селскостопански стоки,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон; вписа нов учредителен акт.
47274
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 719/2005 вписа промени за
„Озон – Т“ – ООД, Самоков: вписа Калин Тодоров
Петков като съдружник; вписа изменен и допълнен
дружествен договор.
47575
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1081/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Прайм ИН БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Златица, ул.
Шипка 4, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижимо имущество, строителство, търговия
и всякакви други позволени със закон дейности.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал 78
200 лв., внесен изцяло, чрез непарична вноска на
недвижим имот, оценен със заключение от тройна
съдебна техническа експертиза по реда на чл. 72
ТЗ, приета с определение от 30.VІІ.2007 г. по ч.гр.
д. № 819/2007 на СОС, с едноличен собственик на
капитала „Ланнет“ – ЕООД, София, и се управлява
и представлява от управителя Дилян Спиридонов
Буновски.
47576
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1082/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Прайм ИНВ БГ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Златица, ул. Шипка
4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия и всякакви
други позволени със закон дейности. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 103 800 лв., внесен
изцяло, чрез непарична вноска на недвижим имот,
оценен със заключение от тройна съдебна техническа
експертиза по реда на чл. 72 ТЗ, приета с определение
от 7.VІІІ.2007 г. по ч.гр. д. № 841/2007 на СОС, с едноличен собственик на капитала „Ланнет“ – ЕООД,
София, и се управлява и представлява от управителя
Дилян Спиридонов Буновски.
47577
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1080/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Билдинг НЛ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Златица, ул. Шипка
4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия и всякакви
други позволени със закон дейности. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 137 400 лв., внесен
изцяло, чрез непарична вноска на недвижим имот,
оценен със заключение от тройна съдебна техническа
експертиза по реда на чл. 72 ТЗ, приета с определение
от 7.VІІІ.2007 г. по ч.гр. д. № 839/2007 на СОС, с едноличен собственик на капитала „Ланнет“ – ЕООД,
София, и се управлява и представлява от управителя
Дилян Спиридонов Буновски.
47578
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1079/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Билдинг ВК“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Златица, ул. Шипка
4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия и всякакви
други позволени със закон дейности. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 294 200 лв., внесен
изцяло, чрез непарична вноска на недвижим имот,
оценен със заключение от тройна съдебна техническа
експертиза по реда на чл. 72 ТЗ, приета с определение
от 30.VІІ.2007 г. по ч.гр. д. № 818/2007 на СОС, с едноличен собственик на капитала „Ланнет“ – ЕООД,
София, и се управлява и представлява от управителя
Дилян Спиридонов Буновски.
47579
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1298/2005 вписа промени
за „Юта 2004“ – ЕООД, Ботевград: прекратява
участието като едноличен собственик на Георги
Ангелов Петров в дружеството; вписва като едноличен собственик Пламен Иванчев Малчев; освобождава Георги Ангелов Петров като управител на
дружеството; вписа Пламен Иванчев Малчев като
управител на дружеството, който ще го представлява; вписа нов учредителен акт.
47580
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 965/2007 вписа промени за
„Бове“ – ЕООД, Самоков: допълва предмета на
дейност с „откриване и експлоатация на заложни
къщи“; вписа нов учредителен акт на дружеството.
47581
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1043/2006 вписа промяна за „Глобул Секюрити“ – ЕООД, Ботевград:
премества седалището и адреса на управление от
Ботевград, ул. България 5, в София, ж. к. Младост,
бл. 373, вх. 4, ап. 2; вписа нов учредителен акт на
дружеството.
47582
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 4 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1039/2006
вписа промени за „Инкобул“ – ЕООД, Ботевград:
премества седалището и адреса на управление от
Ботевград, ул. Александър Батенберг 45, в София,
ж. к. Младост, бл. 373, вх. 4, ап. 2; вписа нов учредителен акт на дружеството.
47583
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 8 от 13.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 2892/91 вписа промени за „Рилски
Лен“ – АД, Самоков: освобождава Димитър Павлов
Машев, Диана Панайотова Маринкева-Стефанова,
Гергана Йорданова Сотирова и Георги Димитров
Колев като членове на съвета на директорите;
освобождава Димитър Павлов Машев като изпълнителен член и представляващ дружеството; вписа
като членове на съвета на директорите Иван Петров
Ревалски – председател, „Вип Комерсиал“ – ЕООД,
София (рег. по ф. д. № 11378/2001 на СГС), представлявано от Милчо Иванов Михайлов; вписа Иван
Петров Ревалски като изпълнителен член, който
ще представлява дружеството.
47584
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1330/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „М.С.Прогрес“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Костинброд, ул.
Струма 23, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижимо имущество, строителство, търговия
и всякакви други позволени със закон дейности.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал 965
500 лв., внесен чрез непарична вноска на недвижим имот, оценена от тройна съдебна експертиза,
на основание чл. 72 ТЗ, приета с определение от
6.ХІ.2007 г. по ч.гр.д. № 1186/2007 по описа на
СОС; едноличен собственик на капитала е Явор
Стоянов Бояджиев и се управлява и представлява
от управителите Явор Стоянов Бояджиев и Емилия
Георгиева Милчева-Примерова заедно.
47585
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1328/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „ЕОС“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Божурище, ул. Христо Ботев 14,
Софийска област, с предмет на дейност: поправка,
ремонт и диагностика на автомобили, вкл. и чрез
собствена магазинна мрежа, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. експорт и реекспорт,
бартер, представителство и агентство на местни
и чуждестранни юридически и физически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Павел Иванов Петров и Александър Райков
Тасев, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
47586
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1357/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Биби травел“ – ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Христо
Зографски 20, вх. А, с предмет на дейност: туроператорска и турагентска дейност, управление на
хотели, организиране и провеждане на екскурзии
в страната и в чужбина, туристически, рекламни,
информационни и други услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, продажба на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена
Валентинова Велинова, Станислав Валентинов
Велинов и Благовеста Йорданова Асенова и се
управлява и представлява от управителите Елена
Валентинова Велинова и Станислав Валентинов
Велинов заедно и поотделно.
47878
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 599/2007 вписа промени за
„Ви Ай Системс“ – ЕООД, с. Григорево: прекратява
участието като едноличен собственик на капитала
на Георги Варадинов Ташев и го освообждава като
управител и представляващ дружеството; вписва
като едноличен собственик на капитала Александър
Георгиев Ташев, който ще управлява и представлява
дружеството; вписа нов учредителен акт.
47879
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1362/2006 вписа промени за
„М и Л“ – ООД, гр. Етрополе: прекратява участието
като съдружник на Павел Петков Димитров и го
освобождава като управител на дружеството; вписа
като съдружник Веселка Василева Лазарова и я
вписа като управител на дружеството; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Стефан Димитров Димитров и Веселка Василева
Лазарова заедно и поотделно; вписа нов дружествен договор.
47880
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 12.ХІ.2007
г. по ф. д. № 322/2006 вписа промени за „Константа
БГ“ – ООД, Ботевград: освобождава Стефан Василев
Кръстев като управител на дружеството; вписа Илиян
Стефанов Кръстев и Димитър Георгиев Димитров
като управители на дружеството; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Ивайло
Цанков Иванов, Илиян Стефанов Кръстев и Димитър
Георгиев Димитров заедно и поотделно.
47881
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1143/2005 вписа промени за
„Белгиеца“ – ЕООД, Етрополе: прекратява участието
като едноличен собственик на капитала на Дафинка
Георгиева Цветкова и я освобождава като управител
и представляващ дружеството; вписва като едноличен
собственик на капитала Параскева Донкова Цветкова,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписа нов учредителен акт на дружеството.
47882
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 488/2005 вписа промени за
„Коко 70“ – ЕООД, Самоков: премества адреса на
управление от Самоков, кв. Възраждане, бл. 15, вх.
А, ет. 4, ап. 8, в Самоков, ул. Баба Неделя 10; вписа
нов учредителен акт на дружеството.
47883
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Софийският окръжен съд на основание чл.
6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 516/2000 вписва прехвърляне
на предприятието на СД „Амбулатория – Групова
практика за първична извънболнична медицинска
помощ – д-р Беляков, д-р Христоскова и с-ие”, гр.
Костенец, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Амбулатория – Групова
практика за първична извънболнична медицинска
помощ – д-р Беляков, д-р Христоскова“ – ООД (рег.
по ф. д. № 799/2007 по описа на СОС), Костенец.
47884
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1200/2007 вписа промени за
„Алекс Транс 2007“ – ООД, Правец: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 20 000 лв. чрез
записване на нови 300 дяла с номинална стойност
50 лв. с обща номинална стойност 15 000 лв.; вписа
промени в дружествения договор, приети с решение
на общото събрание на дружеството на 18.Х.2007 г.
47885
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1329/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Клима груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пирдоп, ул.
Панагюрско шосе 5, с предмет на дейност: ремонт
на битова техника – хладилници, хладилни витрини, климатични инсталации, продажба на стоки
на едро и дребно, строителна дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, лизинг, складова дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Симеон Кирилов Симеонов.
47587
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 12.ХІ.2007
г. по ф. д. № 1262/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хера“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Етрополе, ул. Чертиград 12, с предмет
на дейност: търговия на дребно с парфюмерийни и
тоалетни принадлежности, бръснаро-фризьорски и
козметични услуги, други дейности, свързани със
свободното време, дейности по поддържане на
физическото състояние, дейности в областта на
компютърните технологии, търговия в страната
и в чужбина с всякакви стоки, производство на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, реекспорт, внос, износ, търговска, маркетингова, сервизно-възстановителна
и ремонтна дейност, строителна дейност – проучване, строителство и експлоатация на жилищни,
промишлени, културни и спортни обекти и сгради,
транспорт – транспортна дейност в страната и в
чужбина, превоз на пътници и товари, спедиционна дейност, покупко-продажба на леки и товарни
автомобили с цел печалба, покупко-продажба на
резервни части, производство на резервни части
за леки и товарни автомобили, отдаване под наем
на моторни превозни средства, средства, лизинг,
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, придобиване и отчуждаване
на права върху интелектуалната собственост, рекламна дейност, туризъм, почивно дело, участие в
други дружества в страната и в чужбина и всякаква
друга дейност, разрешена със закон. Дружеството
се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Иванка Ценкова Цветкова.
47588
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Апел Европа – Асоциация за при
ятелство с Елзас и европейски парламентаризъм“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 13.III.2010 г. в 18 ч. на адреса му
на управление в София, ул. Пиер Дегейтър 9, бл. 3,
ап. 6, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет през 2009 г.; 2.
бюджет на сдружението за 2010 г.; 3. предложения
за изменения в устава на сдружението; 4. молба за
освобождаване от длъжност на председателя на УС
и избиране на нов управителен съвет, председател
и зам.-председател; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1093
1. – „Имоти Директ“ – АДСИЦ, София, ЕИК:
200908831, на основание § 2 ПЗР ЗДСИЦ във връзка
с чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относно
началото, реда и условията за извършване на първичното публично предлагане на 60 000 обикновени,
поименни, безналични, свободно прехвърляеми
акции с право на глас, с номинална стойност 10
лв. всяка една и емисионна стойност 10 лв. всяка
една, при общ размер на предлаганата емисия 600
000 лв., в резултат на първоначално увеличение на
капитала на „Имоти Директ“ – АДСИЦ, София, при
условията на чл. 5, ал. 3, чл. 13 и § 2 ПЗР ЗДСИЦ
съгласно решение на учредителното събрание на
дружеството от 26.Х.2009 г. за увеличение на капитала на дружеството от 1 500 000 лв. на 2 100 000 лв.
и съгласно проспект, потвърден от КФН с Решение
№ 78 – ДСИЦ от 5.II.2010 г. При първоначалното
увеличение на капитала се издават права по смисъла на § 1, т. 3 ДР ЗППЦК. Срещу всяка акция
от увеличението на капитала дружеството издава
едно право. Притежателят на едно право може да
запише една акция от увеличението на капитала.
Всички желаещи да запишат акции от новата
емисия на дружеството следва първо да закупят
права на борсата чрез инвестиционен посредник.
„Българо-американска кредитна банка“ – АД, София, ул. Кракра 16, е инвестиционният посредник,
упълномощен от „Имоти Директ“ – АДСИЦ, да
предложи емисията права за публично търгуване на
борсата. Началната дата, от която упълномощеният
инвестиционен посредник „Българо-американска
кредитна банка“ – АД, предлага за продажба цялата емисия права, е първият работен ден, следващ
изтичането на 7 дни от по-късната от следните две
дати: датата на обнародването на това съобщение
в „Държавен вестник“ или деня на публикацията
му във в. „Пари“. Началната дата за продажба на
правата съвпада с началната дата за записване на
акции. Крайният срок за прехвърляне на правата
е 15 дни, считано от началната дата за прехвърляне. Прехвърлянето на правата се извършва на
„БФБ – София“ – АД, по реда на Правилника на
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„БФБ – София“ – АД. Крайният срок за записване
на акции от притежателите на права е 15 работни
дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Лицата, придобили права в срока за тяхната
продажба, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок
за записване на акции. Записването на акции се
извършва чрез подаване на нареждане по образец
при упълномощения инвестиционен посредник
„Българо-американска к редитна банка“ – А Д,
София, ул. Кракра 16, телефон: (02) 9658-333; (02)
9658-379; телефакс: (02) 944-50-10, eлектронен адрес:
bikonomov@bacb.bg, или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ – АД, при
които се водят клиентските сметки на притежателите на права. Нарежданията при упълномощения
инвестиционен посредник „Българо-американска
кредитна банка“ – АД, се подават от 10 до 15 ч.
всеки работен ден през срока за записване на
акции. Към нареждането се прилагат: оригинал
или нотариално заверено копие на удостоверение
за актуална съдебна регистрация на заявителите
юридически лица, издадено не по-рано от 1 месец
преди датата на подаване на нареждането, или копие
от документ за самоличност на заявителите физически лица; преведени и легализирани документи
за регистрация на чуждестранни юридически лица
в съответния (търговски) регистър; оригинал на
нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на нареждане чрез пълномощник.
Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.
Паричните суми, съответстващи на емисионната
стойност на записаните акции, се превеждат по
набирателна сметка в левове IBAN BG18UBBS
8002 5099 1287 20, BIC: UBBSBGSF, открита при
„Обединена българска банка“ – АД, чрез банков
превод или в брой в клонове на „Обединена българска банка“ – АД, в страната. Лицата, записали
акции, следва да заплатят пълната им емисионна
стойност по горепосочената набирателна банкова
сметка най-късно до 16 ч. на 15-ия работен ден след
изтичането на срока за прехвърляне на правата.
Плащането се счита за извършено и съответно
заявените акции се считат за записани от момента
на заверяване на посочената набирателна сметка
със сумата, представляваща пълната им емисионна стойност, в срока и по реда, посочени по-горе.
Рисковете, свързани с дейността на емитента и
инвестирането в ценни книжа на емитента, са
подробно описани в проспекта. Проспектът е на
разположение на инвеститорите от 10 до 16 ч. всеки
работен ден, считано от датата на това обнародване,
на следния адрес: София, ул. Кракра 16, лицa за
контакти: Венета Илиева, тел. (02) 9658 389, факс:
(02) 944 50 10, електронен адрес: vpilieva@bacb.bg;
Imoti-Direct@bacb.bg, и Боян Икономов, телефон:
(02) 9658-379; факс:(02)944-50-10, електронен адрес:
bikonomov@bacb.bg.
1045
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