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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за изра
ботване на Изборен кодекс
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за изработване
на Изборен кодекс на Република България.
2. Комисията се състои от 15 народни представители, по трима от всяка парламентарна
група.
3. Избира председател и членове на комисията, както следва:
Председател: Искра Фидосова Искренова.
Членове: Тодор Атанасов Димитров,
Димитър Николов Лазаров,
Екатерина Иванова Михайлова,
Димо Георгиев Гяуров,
Михаил Рашков Михайлов,
Явор Божилов Нотев,
Огнян Стоичков Янакиев,
Десислав Славов Чуколов,
Янко Александров Янков,
Четин Хюсеин Казак,
Ремзи Дурмуш Осман,
Мая Божидарова Манолова,
Любен Андонов Корнезов,
Димчо Димитров Михалевски.
4. Временната комисия работи по правилата
за работа на постоянните комисии, като законопроектите по т. 1 се обсъждат и гласуват по
реда на глава седма от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Временната комисия се избира за срок
от шест месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по бю
джет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Ангелов Горов за член на
Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по пра
вата на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Мая Божидарова Манолова
като член на Комисията по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

за попълване състава на Комисията по окол
ната среда и водите
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Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика

РЕШИ:
Избира Румен Иванов Такоров за член на
Комисията по околната среда и водите.

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
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ДЪРЖАВЕН

за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кирил Николаев Добрев
като член на Комисията по труда и социалната
политика.
2. Избира Мая Божидарова Манолова за член
на Комисията по труда и социалната политика.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2
от 16 февруари 2010 г.
по конституционно дело № 10 от 2009 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги
Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието
на секретар-протоколиста Милена Петрова
разгледа в закрито заседание на 16 февруари
2010 г. конституционно дело № 10 от 2009 г.,
докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 7 и
чл. 66 от Конституцията. Делото е образувано
на 22 юли 2009 г. по искане на главния прокурор на Република България, сезиран от Яне
Георгиев Янев, политически лидер и представляващ политическа партия „Ред, законност
и справедливост“ (РЗС), и кандидатите за народни представители от същата политическа
партия – Красимир Дончев Каракачанов, Борис
Янков Ячев и Бойко Иванов Ватев, по реда
на чл. 112 от Закона за избиране на народни
представители (ЗИНП). С него се оспорва
законосъобразността на избора на народните
представители от политическа партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) Хасан Илияз
Хаджихасан – МИР Велико Търново, Искра
Димитрова Михайлова-Копарова – МИР Пазарджик, Тунджай Османов Наимов – МИР
Пловдив окръг, Бюрхан Илиязов Абазов – МИР
Русе, Елин Елинов Андреев – МИР Смолян,
Емил Кирилов Иванов – МИР София област,
Лютви Ахмед Местан – МИР Стара Загора.
В искането се съдържат оплаквания за
нарушения на правилата за организация и
провеждането на изборите, гласуване и определяне на изборните резултати във връзка с
чл. 41, ал. 8, т. 2 и ал. 9 и чл. 88, ал. 1 ЗИНП,
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чийто контрол е включен в компетентността
на Конституционния съд. Тези оплаквания се
конкретизират, като се твърди, че съществува
явно несъответствие между броя на подадените
заявления за гласуване в Република Турция и
тези на разкритите секции с оглед нормите,
предвиждащи създаването им, което според
вносителите на искането създава съмнение, че
обявеният брой заявления е значително по-голям от действителния. Освен това се посочват
23 секции, в които са гласували повече от 1000
избиратели, което според тях е невъзможно в
рамките на изборния ден без извършване на
изборни манипулации. В подкрепа на това вносителят на искането се позовава на сигналите
за наличие на допуснати до гласуване избиратели, които не притежават валидни документи
за самоличност.
Като други нарушения на изборния процес
са посочени опасността от двойно гласуване
поради незаличаване на избирателите от списъците по постоянен адрес, когато са подали
заявление по чл. 41, ал. 8, т. 2 ЗИНП, и липсата
на данни за броя на избирателите по основния и
допълнителния списък в секционните протоколи
на секции от № 324600111 до № 324600233 (т.е.
брой на заявилите да гласуват по чл. 41, ал. 8,
т. 2 ЗИНП и брой на дописаните в изборния
ден). В тази връзка се твърди, че избиратели
са били дописвани в изборния ден в списъка
по постоянен адрес, макар че са гласували
и в съответната изборна секция в Република
Турция, а посочените секционни протоколи
представляват документи с невярно съдържание,
защото броят на гласоподавателите по тях е
нула, макар че подписите на подалите гласа
си е трицифрено или четирицифрено число.
В подкрепа на искането се представят писмени доказателства – 123 броя извлечения от
секционни протоколи на избирателни секции
от № 4600111 до № 4600233. Във връзка с доказването се иска извършване на проверка на
истинността на подадените заявления по чл. 41,
ал. 8, т. 2 ЗИНП, на избирателните списъци, в
които има заличени лица по смисъла на този
текст, както и обявяване за документи с невярно
съдържание на посочените секционни протоколи.
С определение от 11 август 2009 г. искането е допуснато до разглеждане по същество,
като е дадена възможност да се представят и
допълнителни доказателства от вносителя на
искането, както и да се изискат посочените от
него такива относно проверката за извършено
двойно гласуване в страната и в Република
Турция, а също така и заверени преписи от
изборните книжа – заявления за гласуване,
избирателни списъци и секционни протоколи
от избора, проведен на територията на Република Турция.
Постъпило е становище на 18.09.2009 г. само
от парламентарната група на ДПС, в което се
поддържа недопустимост и неоснователност на
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искането, направено по реда на чл. 112 ЗИНП.
От останалите заинтересувани страни по делото
в дадения срок не са постъпили становища.
Възраженията по допустимостта му се обосновават със следните аргументи: 1. органът
по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, в случая
главният прокурор, който е инициирал производството пред Конституционния съд, механично
е препратил искането, без да направи собствена
преценка за неговата основателност; 2. подаването му е закъсняло с оглед придобиването
на статус на народни представители на лицата,
чийто избор е оспорен, защото лишаването
им от този статус е могло да стане само преди полагането на клетва и встъпването им в
длъжност, тъй като не се касае до специалната
хипотеза на неизбираемост и несъвместимост
за заемането на тази длъжност, при която това
може да стане и след този момент, и 3. оспорването на избора на визираните в искането
народни представители е произволно, тъй като
българските граждани в чужбина гласуват само
за партии или коалиции, а не за конкретни
кандидатски листи или мажоритарни кандидати, което изключва пряката връзка между
гласуването в чужбина и избора на народни
представители в определени многомандатни
избирателни райони в страната.
По основателността на искането се правят
възражения срещу твърдяното в него несъответствие на броя на подадените заявления
за гласуване в Република Турция на броя на
разкритите избирателни секции, срещу наличието на двойно гласуване като основание за
опорочаване на избора, както и по отношение
на твърденията за несъответствие на броя на
избирателите по основния списък и този на
допълнително вписаните в изборния ден и за
опорочаване на избора в тези секции, в които
са гласували повече от 1000 избиратели. Аргументите по всяко от възраженията се изразяват
в обобщен вид в следното: броят на избирателните секции в Република Турция съответства на
броя на подадените заявления – 44 хиляди, на
базата на които са разкрити 123 секции, като
в едни случаи са били открити единични секции в населеното място при наличие само на
100 подадени заявления, а в други – повече на
брой според допустимия брой заявления. В тази
връзка при разкриване на избирателни секции
длъжностните лица от българските дипломатически и консулски служби на територията на
Република Турция са се ръководили не само от
законовите правила, но и от преценката си за
целесъобразност с оглед конкретната обстановка, за което са съобразили местожителството
на българските граждани, заявили желание
да гласуват. Относно двойното гласуване се
поддържа, че се касае до пренебрежимо малък
брой избиратели по отношение на участвалите
в изборите в страната и в Република Турция,
което не може да се отрази на изборния ре-
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зултат, още повече че не е известно поради
тайната на вота в полза на коя политическа
сила е било извършено това нарушение. По
отношение на несъответствието на броя на
избирателите по основния списък и този на
допълнително вписани избиратели в някои
избирателни секции се изтъква доводът, че за
разлика от провеждане на изборите в страната при тези в чужбина е нормално броят на
дописаните в изборния ден да е по-голям от
този на включените в основния списък поради
това, че броят на всички желаещи да гласуват значително надхвърля този на заявилите
предварително това свое желание. Като правно
неаргументирано и тенденциозно се отхвърля
твърдението, че само в избирателните секции
на територията на Република Турция, в които са
гласували повече от 1000 избиратели, са били
допуснати нарушения, които опорочават вота.
Поддържа се, че това твърдение е голословно и
подобни констатации се отнасят до гласуването
и на територията на други държави, макар че
вносителят на искането се е ограничил само
до резултатите от секциите в Република Турция,
без да коментира аналогичните случаи.
Поради изложеното в становището си
парламентарната група на ДПС моли Конституционния съд да отхвърли искането на РЗС,
с което се оспорва законността на избора на
нейните народни представители.
С молба, постъпила на 01.09.2009 г. в Конституционния съд, конкретизирана с допълнителна
молба от 18.09. с.г., лидерът на РЗС Яне Георгиев Янев е поискал да се изготви експертно
заключение от вещи лица по поставени от
него въпроси, чието изясняване е от значение
за законосъобразността на проведения избор
в Република Турция.
С определение от 06.10.2009 г., допълнено
с определение от 12.10. с.г., Конституционният
съд е назначил три вещи лица – Илияна Владиславова Ризова-Вълчанова, Красимир Василев
Вълев и Петър Стоянов Божков, със задача
да изготвят заключение по следните въпроси:
1. Да уточнят броя на подадените заявления за гласуване на територията на Република
Турция, от кои населени места са подадени и
съвпадат ли те с броя на разкритите секции.
2. Да проверят в информационния масив на
МВР дали описаните в протоколите от избирателните секции документи за самоличност на
гласувалите в избирателни секции от № 4600111
до № 4600233 са валидни.
3. Съвпада ли сборът от гласувалите лица
по избирателните списъци и дописаните в
изборния ден избиратели според установените
подписи с посочения в протоколите на всяка
една секция общ брой гласували, както и дали
лицата по избирателния списък действително
са участвали в гласуването, или това са тези,
които са допълнително вписани.
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4. Да изчислят дали с оглед необходимото
технологично време за гласуването на един
избирател е възможно в избирателни секции,
в които е отчетено гласуване на повече от
1000 избиратели, да са гласували такива с този
отчетен брой.
От събраните по делото доказателства Конституционният съд прие за установено следното:
Вещите лица от назначената тройна експертиза Илияна Ризова-Вълчанова, Красимир
Вълев и Петър Божков са изготвили писменото
си заключение съобразно с възложената им
от съда задача след проверка на предоставените им от Централната избирателна комисия
(ЦИК) – 2009 документи, а именно: 123 бр.
пликове с намиращите се в тях избирателни
списъци – основен и допълнителен, от разкритите на територията на Република Турция 123
избирателни секции, копия от протоколите на
секционните избирателни комисии (СИК) в тези
секции, с изключение на секционния протокол
на СИК 324600169 – Чорлу 13, копия от протокол – грами на същите СИК, писмен отговор
от Началника на кабинета на министъра на
външните работи вх. № КС 17 от 26.10.2009 г.
с приложение към него на заверено копие от
открита грама № ПР-17-668 от 15.06.2009 г. на
посланика в Анкара до председателя на ведомствената избирателна комисия при МВнР за
образуваните общо 123 избирателни секции на
територията на Република Турция и заверено
копие от писмо, с което МВнР предоставя на
ГДКП – ДПОТП исканите от нея материали
и документи под № 55-00-45 от 09.09.2009 г.
По първата задача на експертизата, отнасяща
се до съответствието на подадените заявления
за гласуване на броя на разкритите секции в
отделните населени места, тя е ползвала само
данните от горното писмо, тъй като от него
се установява, че постъпилите заявления от
български граждани за гласуване в Република
Турция са общо 27 235 и са изпратени в МВР
за проверка. По тази причина тя не е била в
състояние да се запознае със самите заявления.
Според това писмо заявленията, получени в
посолството в Анкара, са общо на брой 5127,
тези, получени от генералното консулство в
Истанбул – общо 15 556, а получените от генералното консулство в Одрин – общо 6552.
За населените места, посочени в т. 1, са били
открити 28, за тези по т. 2 са били открити
72, а за тези по т. 3 – 23 избирателни секции.
Поради това, че експертизата не разполага
със самите заявления, тя е направила констатацията, че са открити секции без наличието
на законно необходимия брой заявления за
тях, на базата на математически изчисления
съгласно разпоредбите на чл. 41, ал. 8 и 9
ЗИНП. Освен това при проверката на основните избирателни списъци тя е констатирала,
че избирателна секция № 326400111 е разкрита
само с 51 подадени заявления при необходимия
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задължителен минимум от 100 съгласно чл. 41,
ал. 8, т. 2 ЗИНП, а в секции № 324600151 и
СИК № 324600152 основният списък съдържа
съответно 96 и 89 избиратели.
По втория поставен в задачата на експертизата въпрос, отнасящ се до проверка в информационните масиви на МВР дали описаните в
протоколите от избирателните секции документи
за самоличност на гласувалите в избирателни
секции от № 324600111 до № 324600233 са валидни, се констатира, че тази проверка трябва да се
осъществи от Дирекция „Български документи
за самоличност“ на МВР по избирателните
списъци. За нейното извършване поради необходимостта да се отдели значителен човешки
ресурс и голям период от време от страна на
служителите на посочената дирекция се предлага проверка само на представителна извадка
в размер на 1 % от гласувалите избиратели
(вж. писмо изх. № Б-160098 от 24.11.2009 г.).
Според констатациите на експертизата масово
в графата „документ за самоличност“ е записано
само „л.к.“ или „з.п.“, без да е посочен номерът
на документа, и в голям брой допълнителни
списъци не са посочени адресите на вписаните
избиратели, но според нея (вж. обясненията
им в съдебно заседание на 22 декември 2009 г.)
съществува възможност да се извърши по ЕГН
на гласувалите избиратели проверката в информационния масив на МВР. За тези констатации
на вещите лица се съдържат конкретни данни
по отделните секции в раздела на таблицата и
в обяснителната записка по СИК, представляващи приложение към експертизата. Тази проверка не се извърши не само поради обективни
трудности, но и в резултат на преценката, че
тя не е необходима за изясняване на делото
(вж. по-долу при обсъждането и преценката на
събраните доказателства).
Относно третия от поставените в задачата
въпроси на експертизата, отнасящ се до съответствието на броя на гласувалите лица по
основния избирателен списък и дописаните в
изборния ден в него според установените подписи с посочения в протоколите на всяка една
секция общ брой на гласували, както и дали
лицата по основния избирателен списък действително са участвали в гласуването или това
са само тези, които са допълнително вписани,
вещите лица правят следните констатации в
заключението си: при съпоставката на списъци
и протоколи те установяват, че разминаването
в броя на гласувалите по протокол на СИК и
по избирателен списък е в порядъка на един
до пет гласа, което може да се дължи и на
фактическа грешка. Изборните книжа не са
били надлежно оформени – допълнителните
списъци не са подписвани от СИК с изключение
на няколко секции – № 324600112, 324600123,
324600124, 324600125, 324600126, 324600201,
324600208, като липсват основни списъци за
секции № 324600190 и 324600215.
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Според заключението от посочените в основния списък избиратели не са гласували изобщо
в избирателни секции № 324600214, 324600213,
324600212, 324600201, 324600174, 324600173,
324600146, 324600143, 324600140, 324600137,
324600136, 324600133, 324600130, 324600129,
324600127, 324600123, 324600113. В някои от
секциите са гласували само по няколко избиратели от основния списък, което е отразено
подробно в таблицата и обяснителната записка по СИК, приложени към заключението на
експертизата. При преброяване на подписите
на гласувалите избиратели в допълнителните
списъци вещите лица са констатирали, че тези
списъци са изписани четливо, със спокоен и
равномерен почерк, за което е било необходимо
значително допълнително време.
По четвъртия поставен със задачата на
експертизата въпрос, който се отнася до възможността в избирателни секции, в които е
отчетено гласуване на повече от 1000 избиратели в изборния ден, вещите лица са направили
изчислението си на базата на технологичното
време, необходимо за гласуване на един избирател при съобразяване изискванията на
чл. 85 – 87 ЗИНП и Методическите указания
на ЦИК – 2009. Експериментално, чрез разиграване на ситуация на гласуване, е определено
минималното време от около 50 секунди, за
което един избирател може да подаде гласа си
в избирателната секция, от което е изключен
престоят в кабината за гласуване. При продължителност на изборния ден от 13 часа – от 6.00 ч.
до 19.00 ч., и липса на данни от проверените
секции, че е допуснато откриване на секция с
един час по-рано с разрешение на ЦИК – 2009,
експертизата приема, че технически са могли
да гласуват 936 избиратели в една секция. При
тези данни в секциите, в които са гласували поголям брой избиратели, те не са могли реално
да упражнят правото си на глас, а това според
извършената проверка са 30 секции, посочени
в таблицата и в обяснителната записка към
заключението.
Въз основа на възлагане от ЦИК и в съответствие със законоустановеното є задължение
по чл. 23, ал. 1, т. 19 ЗИНП Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ (ГД „ГРАО“) към Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) е извършила проверка на избирателните списъци от страната и чужбина за лица,
гласували повече от един път. В тази връзка е
направена констатацията, че броят на гласувалите повече от един път избиратели – български
граждани, за проведените на 05.07.2009 г. парламентарни избори е общо 174, а за Република
Турция този брой е 79. Със същата проверка са
установени гласувалите лица без избирателни
права: ненавършили 18 г. – 33, поставени под
запрещение – 26, изтърпяващи наказание лишаване от свобода – 6, лица, които не притежават
българско гражданство – 148.
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Поради необходимостта от допълнително
фактическо изясняване на делото съдът с определение от 27.01.2010 г. постави допълнителна
задача на експертизата, мотивирана от обстоятелството, че в заключението си вещите лица
констатират, че всички списъци с допълнително
вписани в изборния ден лица с изключение на
няколко избирателни секции не са били под
писани от председателя и секретаря на СИК.
Задачата на експертизата е ограничена само
до тези избирателни секции, в които няма гласували избиратели по основния списък, няма
върнат в ЦИК секционен протокол или липсва
първа страница от върнатия в ЦИК такъв. В
тези хипотези е възможно да се идентифицира
по проверяваните секции броят на подадените
гласове за отделните политически субекти,
участвали в изборния процес. В такъв случай,
ако се приеме, че избирателният списък с допълнително вписаните избиратели в изборния
ден поради неподписването му от председателя
и секретаря на СИК няма удостоверителното
значение на свидетелстващ официален документ
за проведеното гласуване, може да се определи
нова база на подадените действителни гласове,
съобразно която да се преизчислят мандатите,
получени от всяка от парламентарно представените партии и коалиции.
В изпълнение на възложената им задача вещите лица в допълнителното си заключение след
проверка на избирателните списъци с допълнително вписани в изборния ден лица по секции
№ 324600113, 324600115, 324600127, 324600129,
324600130, 324600133, 324600136, 324600137,
324600138, 324600140, 324600143, 324600146,
324600169, 324600173, 324600174, 324600190,
324600192, 324600211, 324600212, 324600213,
324600214, 324600215, 324600232 констатират,
че общият брой на действителни гласове, разпределени по партии и коалиции, подадени в
проверяваните секции, е следният: за РЗС – 12
гласа, за ПП „Лидер“ – 5 гласа, за ГЕРБ – 58
гласа, за ДПС – 18 140 гласа, за Атака – 26
гласа, за Коалиция за България (КБ) – 30 гласа,
СПС „Защита“ – 4 гласа, за НДСВ – 23 гласа,
за „Българска лява коалиция“ – 9 гласа, за
ПЛАМ – 2 гласа, за ПП „Зелените“ – 4 гласа,
за „Социалдемократи“ – 8 гласа, за ПП „Другата България“ – 3 гласа, за ОБП –3 гласа, за
ПП „НДСО“ – 1 глас, за БНС – НД – 5 гласа,
за „Синята коалиция“ – 14 гласа, за „Родината – ДГИ – НИ“ – 1 глас. В съдебно заседание на
09.02.2010 г. вещите лица направиха корекция на
заключението си, приета от съда, само относно
броя на действителните гласове, подадени за
КБ в проверяваните от експертизата избирателни секции – вместо 30 този брой е 33 гласа.
Общият брой на тези гласове в проверяваните
избирателни секции с поправката е 18 351.
С определение от 09.02.2010 г. Конституционният съд възложи на ЦИК, като съобрази
допълнителното заключение на експертизата,
след като намали общия брой на подадените
действителни гласове за отделните участници в
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изборния процес с посочения от вещите лица
относно проверяваните от тях избирателни
секции от гласуването в Република Турция (стр.
8 и стр. 9 от писменото заключение заедно с
посочената по- горе поправка), да извърши на
базата на новото разпределение на действителните гласове по партии и коалиции преизчисляване
на изборния резултат съгласно Методиката,
приета от ЦИК. Следва ЦИК да посочи дали
ще настъпят промени в персоналния състав
на 41-ото Народно събрание и кои конкретни
лица, избрани за народни представители, ще
отпаднат от този състав.
Със становище от 09.02.2010 г. парламентарната група на ДПС в 41-ото Народно събрание
прави възражения срещу избрания методологически подход за изясняване на делото с назначаването на допълнителна експертиза, които
може да се резюмират в следното:
Изборните резултати при пропорционалната
система се определят на база на секционните
протоколи във всички избирателни секции в
страната и в чужбина и е недопустимо да се
касират изборите в отделни секции. Документите, въз основа на които се определят тези
резултати, са протоколите на СИК и РИК, а
не избирателните списъци. При гласуването в
чужбина законът не използва понятието „допълнителен избирателен списък“, а списъкът
е само един, редът за изготвянето на който е
определен в чл. 37 ЗИНП. Този ред не предвижда
подписването му от председателя и секретаря
на СИК. Неподписването на избирателния
списък на гласувалите в чужбина не фигурира
между основанията за недействителност на
подадените гласове. Поради това евентуалното
обявяване на вота на част от гласувалите в
Турция български граждани за незаконен на
това основание би означавало те и техните избраници да бъдат лишени от конституционното
им право да избират и да бъдат избирани по
причини извън тяхното поведение – наличие
на евентуални административни нарушения,
допуснати от длъжностните лица, отговорни
за изборния процес.
Поради това, че по допустимостта на искането Конституционният съд според чл. 25, ал. 2
от Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (ПОДКС) може да
се произнесе във всяка фаза на процеса, той
трябва да обсъди възраженията в тази насока,
изтъкнати в становището на парламентарната
група на ДПС от 18.09.2009 г.
По първото от тях е взето отношение с
определението по допускане за разглеждане
по същество на искането за оспорване избора
на народни представители от тази политическа партия, като е прието, че то е допустимо,
тъй като е направено от легитимен субект на
инициатива да предизвика конституционно
производство в съответствие и с чл. 112 ЗИНП,
към който препраща чл. 66 от Конституцията
относно реда за оспорване избора на народните
представители.
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Второто възражение, отнасящо се до компетентността на Конституционния съд, която
според него не включва възможността за отнемане на статуса на народни представители на
избраните кандидати, когато те са положили
клетва и встъпили в длъжност като такива, извън
хипотезите на неизбираемост и несъвместимост,
е неоснователно. Правомощието по чл. 149,
ал. 1, т. 7 от Конституцията е различно от това
по чл. 72, ал. 1, т. 3 от нея, тъй като първото се
отнася до установяване незаконността на избора
на народен представител и неговото касиране
независимо от това, дали той е встъпил, или
не е встъпил в длъжност при постановяване на
решението на съда – чл. 66 от Конституцията
във връзка с чл. 112 ЗИНП, а във втория – до
законен избор, при който са налице пречки за
избирането на народния представител или съвместяването на дейността му като такъв с друга
държавна служба или дейност – чл. 65, ал. 1
и чл. 68, ал. 1 от Конституцията. В подкрепа
на това разбиране е постановеното Решение
№ 8 от 07.10.2009 г. по к.д. № 9 от 2009 г., с
което бе касиран изборът на двама народни
представители, избрани по пропорционалната
избирателна система, след тяхното встъпване
в длъжност с полагане на клетва.
Третото възражение относно допустимостта
на искането, което визира необосноваността на
твърдяната в него незаконност на избора на
определени народни представители, без да бъде
установена пряка връзка между гласуването в
Република Турция и техния избор в многомандатни избирателни райони в страната, ще бъде
обсъдено по-долу при преценката основателността на искането, тъй като е относимо към
неговото разглеждане по същество.
Това възражение поставя обаче въпроса за
границите, които определят предмета на конституционното производство, по който Конституционният съд дължи произнасяне. Разбира се, този
предмет се определя от основанието и петитума
на искането за обявяване незаконност на избора
на конкретно определени народни представители
поради изборни нарушения, извършени при гласуването в Република Турция, в какъвто смисъл
е и постановеното определение за допускане на
разглеждането му по същество. Затова Конституционният съд дължи произнасяне в пределите
на така определения предмет, лимитиран от
петитума на искането. При действащата пропорционална избирателна система обаче поради
това, че изборните резултати, изразяващи се в
разпределение на мандатите по участници в
изборния процес, се определят на национално
равнище, а не по избирателни райони, в които
е проведено гласуване по кандидатски листи
(това се отнася и до гласуването в чужбина, при
което подадените гласове не се прибавят към
даден избирателен район и се гласува само за
партии и коалиции, а не за техните кандидати),
не е възможно предварително да се посочи от
вносителя на искането, при определени констатации за незаконност на изборите, какви

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

промени ще настъпят в персоналния състав
на Народното събрание. Поради това в тази
хипотеза петитумът на искането по чл. 149,
ал. 1, т. 7 от Конституцията, който лимитира
предмета на конституционното производство
по настоящото дело, трябва да се разбира като
относим само към установяване на закононарушения при провеждане на гласуването в 123
избирателни секции, образувани в Република
Турция. Той не обвързва обаче съда с установяване незаконността на избора на конкретно
посочените в него народни представители.
Според чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията
произнасяне се дължи от него и по въпроса,
кои от народните представители ще отпаднат
поради промяната на изборните резултати. Ако
искането бъде уважено, при констатация на закононарушения в изборния процес с решението
си Конституционният съд ще касира избора на
конкретни народни представители, макар че те
може персонално да не съвпадат с оспорените в
искането лица. С решението си той ще укаже на
ЦИК в качеството му на орган, който обявява
изборните резултати, да определи съобразно
приетата от нея методика, с кои кандидати за
народни представители да бъдат заменени тези,
чийто избор е обявен за незаконен.
За да се осъществи контролът на Конституционния съд с посочените последици, е
необходимо да се установи не само наличието
на изборни нарушения, но и тяхната връзка с
получените мандати, оспорени като незаконни
от вносителя на искането. Това означава не
само констатацията за опорочаване вота на
избирателите, засегнат от тези нарушения и
съответно изключването на техните гласове от
общия брой подадени действителни гласове, а и
установяване на разпределението на останалите
такива по партии и коалиции, за да може да се
извърши преизчисляване на мандатите на парламентарно представените политически сили.
При действащата пропорционална избирателна система касиране на оспорен избор на
народен представител може да се осъществи,
ако се констатира погрешно преброяване или
отчитане на действителните гласове, подадени за
политическата партия или коалиция, която го е
издигнала. В резултат на извършената корекция
се определя точното число на тези гласове, с
което се променя съотношението с подадените
действителни гласове за останалите политически
субекти, участници в изборния процес, база за
преизчисляване и преразпределение на мандатите на избраните народни представители на
национално равнище.
Съобразно посочените по-горе методологически предпоставки следва да се подходи и при
разрешаването на настоящия казус, при който
оспорването на избора на народни представители
се свързва с допуснати при гласуването в Репуб
лика Турция закононарушения. При преценката
на основателността на искането за касиране на
този избор е необходимо да се установи, от една
страна, наличието на връзка между изборни
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нарушения и опорочаване на вота на избирателите, а от друга, как последното се отразява на
подадените за всяка парламентарно представена
партия или коалиция действителни гласове, т.е.
как те се разпределят по нов начин между политическите субекти, като съответно обуславят
ново разпределение на мандати между тях. В
тази връзка при обсъждане на първоначалното
заключение на експертизата се налага общата
констатация, че ако за първото, с изключение на
данните за двойно гласуване, съществува само
хипотетична, но не и доказана връзка между
нарушения и опорочаване на вота, то за второто
изобщо липсват данни, тъй като не може да се
установи за коя политическа сила са подадени
невалидните гласове поради тайната на вота,
т.е. коя от тях се е възползвала от изборните
нарушения и съответно какъв е броят на действителните гласове, получени от всяка една от тях.
Установеното от експертизата по първата от
поставените є задачи не подкрепя твърдението
на вносителя на искането за опорочаване на
изборния резултат, тъй като чл. 41, ал. 8, т. 3
ЗИНП дава право на свободна преценка на
ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България
да решават по целесъобразност образуването
на избирателни секции в отделните населени
места в чужбина.
Проверката на валидността на документите
за самоличност от МВР, която бе възложена с
втората задача на експертизата, не е изпълнена
поради изтъкнатите по-горе причини – обема на
проверката и ограничената възможност да се
извърши в разумен срок. Независимо от това
с оглед отбелязването на ЕГН в избирателния
списък при гласуването, както и документа за
самоличност на избирателя – лична карта или
задграничен паспорт, макар и без посочването
на техния номер, такава проверка според вещите
лица е възможна, но е ирелевантна за изхода
на делото. При положение, че личните карти
към момента на гласуването с оглед неизтеклия
десетгодишен срок от тяхното издаване следва
да се приемат за валидни документи за самоличност, проверка, която евентуално би засегнала
други документи, използвани за легитимиране на
избирателя, не би могла дори при констатация
за невалидност да бъде основание за касиране
на изборите, тъй като по този начин не може
да се установи промяната в разпределението
на действителните гласове, подадени за парламентарно представените партии и коалиции.
При съпоставката между избирателните списъци и протоколите на СИК в изпълнение на
третата от поставените є задачи експертизата
е констатирала, че в 17 секции избиратели от
основния списък изобщо не са гласували, а са
гласували само тези от допълнително вписаните
в изборния ден, като в много други секции са
били подадени няколко гласа от основния списък, а големият брой гласували избиратели са
от дописаните. Другата съществена констатация
е, че при преброяване подписите на последните
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експертизата е установила, че техните списъци
са изписани четливо, с равномерен и спокоен
почерк, въпреки трудността това да стане при
дописването на избиратели в изборния ден
поради напрежението и големия им брой.
Съмненията за предварително изготвяне на
посочените списъци, породени и от слабото
участие на избирателите от основния списък
(послужил едва ли не само за да се открие отделна изборна секция), при липса на гаранции
за ефективен контрол от страна на изборната
администрация, прави само хипотетично за
наличието на изборни нарушения, които опорочават действителността на подадените гласове.
Установеното от експертизата несъответствие
между продължителността на изборния ден и
броя на гласувалите над 1000 избиратели в 30
избирателни секции само по себе си също не
означава, че вотът на тези избиратели е опорочен. Обстоятелството, че според експертизата
при експерименталното възпроизвеждане на
гласуването на един избирател, което включва
отделните действия на гласуващия и комисията, за да се изчисли необходимото време за
тяхното извършване и съизмерването на това
време с продължителността на изборния ден,
максималният брой гласували е под 1000, а
именно 936 избиратели, не доказва при липса на
конкретни констатации за извършени изборни
нарушения, че в тези секции не са подадени
валидни гласове. Дори да се приеме, че подадените гласове над 936 в секциите, където
избирателната активност е надвишавала 1000
подадени гласа, са невалидни, тази констатация не е достатъчна, за да обуслови касиране
на оспорените мандати на избраните народни
представители. Макар че при гласуването в
Република Турция преобладават гласовете,
получени от ДПС, такива има подадени и за
другите парламентарно представени партии и
коалиции, което при тайната на вота изключва
установяване на новото им разпределение между
тях и съответно възможност за преизчисляване
на получените мандати от партиите и коалициите по пропорционалната избирателна система.
С оглед изложеното искането на главния
прокурор, подадено до Конституционния съд
по реда на чл. 150, ал. 1 от Конституцията във
връзка с чл. 112 ЗИНП, с което се оспорва
законността на избора на народните представители от ДПС – Хасан Илияз Хаджихасан – МИР Велико Търново, Искра Димитрова Михайлова-Копарова – МИР Пазарджик,
Тунджай Османов Наимов – МИР Пловдив
окръг, Бюрхан Илиязов Абазов – МИР Русе,
Елин Елинов Андреев – МИР Смолян, Емил
Кирилов Иванов – МИР София област, Лютви
Ахмед Местан – МИР Стара Загора, като не
основателно следва да се отхвърли. За пълнота
следва да се отбележи, че Бюрхан Абазов,
избран в МИР Русе, отпадна от състава на
41-ото Народно събрание с постановяване на
решението на Конституционния съд по к.д. № 9
от 2010 г., като бе заменен с решение на ЦИК
с друг народен представител, издигнат от ДПС
в МИР Добрич – Рушен Риза.
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Въз основа на заключението на допълнителната експертиза, която при констатация на
изборни нарушения в проверените от нея избирателни секции дава възможност да се изчисли
по партии и коалиции броят на подадените за
тях действителни гласове в тези секции, които
следва да се приспаднат от общата сума на
всички подадени за тях, може да се определи
новата база за изчисляване на мандатите по
пропорционалната избирателна система, които
получава всеки от парламентарно представените политически субекти. Общият брой на тези
гласове от проверяваните секции в Република
Турция, с които трябва да се намалят подадените за отделните партии и коалиции, е 18 351.
Те се разпределят по отделните участници в
изборния процес, както следва: за РЗС – 12
гласа, за ПП „Лидер“ – 5 гласа, за ГЕРБ – 58
гласа, за ДПС – 18 140 гласа, за Атака – 26
гласа, за КБ – 33 гласа, за СПС „Защита“ – 4
гласа, за НДСВ – 23 гласа, за „Българска лява
коалиция“ – 9 гласа, за ПЛАМ – 2 гласа, за ПП
„Зелените“ – 4 гласа, за „Социалдемократи“ – 8
гласа, за ПП „Другата България“ – 3 гласа, за
ОБП – 3 гласа, за ПП „НДСО“ – 1 глас, за
БНС – НД – 5 гласа, за „Синята коалиция“ – 14
гласа, за „Родината – ДГИ – НИ“ – 1 глас.
Тези гласове като отразени в избирателните
списъци на допълнително вписани в изборния
ден лица, които не притежават доказателствената сила на свидетелстващи документи, не
трябва да участват в базата за изчисляване на
мандатите, разпределени между парламентарно
представените партии и коалиции. Техният брой
може да бъде идентифициран поради това,
че тайната на вота не е пречка за неговото
установяване. Този резултат може да се постигне, защото проверката е ограничена само
до 23 избирателни секции, в които списъкът
на допълнително вписаните избиратели в деня
на изборите не е подписан, макар че само 7
от останалите 100 секции са редовни в това
отношение. В тази насока е съобразено, че в
проверяваните секции по основния списък няма
подадени гласове, липсва секционен протокол
или първа страница от такъв протокол, което
създава възможност не само да се изключат
гласовете, подадени от допълнително вписаните
избиратели, но и да се установи тяхното разпределение по участници в изборния процес.
При липса на гласували по основния списък,
т.е. от тези, подали заявление за гласуване в
чужбина, или липса на първичния документ,
който доказва това гласуване – секционен
протокол или първа страница от него, не
съществува пречката да се установи как се
разпределят по партии и коалиции подадените
действителни гласове. Това е така, защото проверката засяга само гласувалите от списъка на
вписаните в изборния ден избиратели, който
няма качеството на валиден документ и след
изключването им позволява да се определи
нова база на разпределение на действителните
гласове по партии и коалиции.
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Възраженията срещу констатациите на допълнителната експертиза и правните изводи от
нейното заключение, заявени в становището на
парламентарната група на ДПС от 09.02.2010 г.,
са неоснователни.
Погрешно се поддържа в него, че поради
характера на избора по пропорционалната
избирателна система не е допустимо да се
касират избори в отделни секции. Обратното е вярно, защото при невъзможност да се
определи поради тайната на вота броят на
подадените действителни гласове, които трябва
да се изключат от базата за изчисляване на
мандатите по участници в изборния процес,
както е в случая, това може да се направи за
цели избирателни секции, в които гласуването
е само по списъка на допълнително вписаните
избиратели в деня на изборите. Поради тази
причина не са проверявани и съответно не са
изключени от разпределението на действителните гласове по партии и коалиции и тези във
всички 116 избирателни секции, в които списъкът на допълнително вписаните в изборния ден
избиратели не е бил подписан, а извършената
проверка от експертизата е ограничена само
до 23 избирателни секции. По този начин е
постигната максимална сигурност при отчитането и съответно преизчисляване на броя на
действителните гласове в оспорените секции.
Според ЗИНП при гласуването в чужбина не
се използва понятието „допълнителен избирателен списък”, а списъкът е само един, който се
състои от две части. Първата част представлява
основния списък, в който са вписани избирателите, подали заявление до посолството или
консулската служба на Република България в
съответната чужда държава, с което са изразили желание да гласуват в населеното място
по пребиваването си в чужбина, и втора част,
включваща допълнително вписаните избиратели
в деня на изборите. Докато първата част според
проверката, извършена от експертизата (вж.
заключението и обясненията на вещите лица в
заседанието на 09.02.2010 г.), е била подписана
от ръководителя на българската дипломатическа или консулска служба в Република Турция,
втората част не е подписана от председателя и
секретаря на СИК, с изключение на 7 секции,
като избирателите, вписани в нея, са отразени
като следващи или не следващи номерацията
на тези по основния списък. В този си вид тя
няма качеството на официален документ, тъй
като при липса на подпис от посочените длъжностни лица същата не удостоверява, че определени действия са се осъществили пред СИК,
а именно, че отразените в нея допълнително
вписани в изборния ден лица са упражнили
правото си на глас.
Независимо че в чл. 37 ЗИНП не е предвидено изрично изискване за такова подписване, то е саморазбиращ се реквизит на
един официален документ. Това изискване е
предвидено в Приложение № 1 на утвърдените
с Указ № 114 от 7 май 2009 г. на президента
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на републиката образци на изборни книжа
за произвеждане на парламентарните избори
на 05.07.2009 г. (ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г.).
Поради това изискването за подписване на
списъка на допълнително вписаните в изборния ден лица представлява неразделна част от
изборния закон, което трябва да бъде спазено
от ръководството на СИК за валидността на
този списък като официален документ.
Неподписването на избирателните списъци
на дописаните в изборния ден лица, гласували
в чужбина, няма отношение към действителността на подадените от тях гласове. Тяхното
изключване от броя на действителните гласове
се определя не от опорочаване на вота поради
невъзможност да се идентифицира изразената
воля на избирателя при редовно проведено
гласуване или при гласуване с бюлетина не по
установения образец – чл. 97 ЗИНП, а поради
това, че избирателният списък на допълнително
вписаните лица в изборния ден няма доказателствена сила за факта на проведеното гласуване
в избирателната секция от тези лица.
Макар че документът, въз основа на който се
определят изборните резултати, е протоколът на
СИК, той включва като задължителен реквизит
на своето съдържание броя на избирателите
по основен списък и допълнително вписаните
в изборния ден – вж. Приложение № 51 от
утвърдените образци на изборни книжа (ДВ,
бр. 34 от 8 май 2009 г.). Поради това опорочаването на валидността на избирателния списък
се отразява и на тази на протокола на СИК,
което рефлектира върху базата за изчисляване
на изборните резултати.
Във връзка с възложената от Конституционния съд задача с определението от 09.02.2010 г.
ЦИК изиска от преброителя „Информационно
обслужване“ – АД, да извърши съответните
изчисления съгласно Методиката за определяне
на резултатите от гласуването (обн., ДВ, бр.
34 от 8 май 2009 г. и бр. 38 от 22 май с. г.).
Въз основа на писмо вх. № 16 от 12.02.2010 г.
на „Информационно обслужване“ – АД, с
Решение № НС-255 от 15.02.2010 г. на ЦИК
тя извърши преизчисляване на изборните
резултати на парламентарно представените
политически партии според Методиката за
тяхното определяне, приета от нея. В резултат
на това преизчисляване настъпват промени в
персоналния състав на 41-ото Народно събрание, като от него отпадат следните народни
представители: в 7 МИР – Мариана Иванова
Даракчиева, издигната от „Синята коалиция”,
в 8 МИР – Рушен Мехмед Риза, издигнат от
ДПС, и в 23 МИР София – Атанас Марков
Семов, издигнат от РЗС. На този резултат не
се отразяват корекциите, които според писмото
на „Информационно обслужване“ – АД, следва
да се направят при сумирането на действителните гласове, подадени в проверяваните
избирателни секции – за НДСВ вместо 23 тези
гласове са 24, а за Българска лява коалиция
това са 10 вместо 9 действителни гласа, както
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и при установените несъответствия между протокол-грамите и първичните секционни протоколи, които се изразяват в подадени по един
действителен глас за „Синята коалиция“ и за
„Родината – ДГИ – НИ“ в секция № 324600113
и за НДСВ в секция № 324600115 – 3 действителни гласа, неотчетени от допълнителната
експертиза в заключението є. Поради това
общият брой на гласовете, които следва да
се изключат при преизчисляване на новото
разпределение на мандати между парламентарно представените партии и коалиции, е
18 358 вместо 18 351, като за НДСВ това са
27 вместо 23 действителни гласа, за Българска
лява коалиция – 10 вместо 9 гласа, за „Синята
коалиция“ – 15 вместо 14 гласа, за „Родината –
ДГИ – НИ“ – 2 вместо 1 глас.
С оглед изложеното следва да се касира
изборът на народните представители Мариана
Иванова Даракчиева в 7 МИР Габрово, Рушен
Мехмед Риза в 8 МИР Добрич и Атанас Марков Семов в 23 МИР София, като искането на
главния прокурор се отхвърли в останалата му
част като неоснователно.
Поради това на основание чл. 149, ал. 1, т. 7
от Конституцията и чл. 22, ал. 1 ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за незаконен избора на следните
народни представители, избрани по пропорционалната избирателна система в изборите
за 41-ото Народно събрание на 5 юли 2009 г.:
Мариана Иванова Даракчиева от кандидатската
листа на „Синята коалиция“ в 7 МИР Габрово,
Рушен Мехмед Риза от кандидатската листа на
Движението за права и свободи в 8 МИР Добрич
и Атанас Марков Семов от кандидатската листа
на Ред, Законност и Справедливост в 23 МИР
София поради незаконосъобразност на проведените избори в 23 избирателни секции в Република
Турция, в които са подадени 18 358 действителни
гласа, които трябва да бъдат изключени от базата
на разпределение на гласовете, въз основа на
която се определят изборните резултати.
Възлага на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители
да определи изборния резултат на основата на
настоящото решение на Конституционния съд
във връзка с Решение № НС-255 от 15.02.2010 г.
на ЦИК, след като намали по партии и коалиции подадените за тях действителни гласове с
тези в посочените 23 избирателните секции в
Република Турция, както следва: за РЗС с 12
гласа, за ПП „ЛИДЕР“ с 5 гласа, за ГЕРБ с
58 гласа, за ДПС с 18 140 гласа, за Атака с 26
гласа, за КБ с 33 гласа, за СПС „Защита“ с 4
гласа, за НДСВ с 27 гласа, за „Българска лява
коалиция“ с 10 гласа, за ПЛАМ с 2 гласа, за
ПП „Зелените“ с 4 гласа, за „Социалдемократи“
с 8 гласа, за ПП „Другата България“ с 3 гласа,
за ОБП с 3 гласа, за ПП „НДСО“ с 1 глас, за
БНС – НД с 5 гласа, за „Синята коалиция“ с
15 гласа, за „Родината – ДГИ – НИ“ с 2 гласа.
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Отхвърля искането на главния прокурор по
сезиране от Яне Георгиев Янев, политически
лидер на политическа партия „Ред, Законност
и Справедливост“, и кандидатите за народни
представители от същата политическа партия – Красимир Дончев Каракачанов, Борис
Янков Ячев и Бойко Иванов Ватев, с което
се оспорва законността на избора на следните
народни представители от ДПС, избрани по
пропорционалната избирателна система в 41ото Народно събрание: Хасан Илияз Хаджихасан – 04 МИР Велико Търново, Искра Димитрова Михайлова-Копарова – 13 МИР Пазарджик,
Тунджай Османов Наимов – 17 МИР Пловдив
окръг, Бюрхан Илиязов Абазов – 19 МИР Русе,
Елин Елинов Андреев – 22 МИР Смолян, Емил
Кирилов Иванов – 26 МИР София област, Лютви
Ахмед Местан – 27 МИР Стара Загора.
На основание чл. 14, ал. 4 от Закона за
Конституционния съд решението влиза в сила
от датата на постановяването му.
На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за Конституционния съд решението да се изпрати на
Народното събрание, Централната избирателна
комисия, главния прокурор, Яне Георгиев Янев,
Красимир Дончев Каракачанов, Борис Янков
Ячев и Бойко Иванов Ватев.
Съдиите Благовест Пунев и Румен Ненков
са подписали решението с особено мнение по
допустимостта на искането.
Председател: Евгени Танчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ

на конституционни съдии по конституционно
дело № 10 от 2009 г.
Благовест Пунев
Това особено мнение се отнася само до
допустимостта на искането за оспорване законността на избор на народни представители от
лидера на политическа партия „Ред, Законност
и Справедливост“ и група кандидати за народни представители от същата партия, подадено
чрез главния прокурор до Конституционния
съд по реда на чл. 112 от Закона за избиране
на народни представители (ЗИНП).
С него се иска обявяване за незаконосъобразен избора на следните народни представители
от политическа партия „Движение за права и
свободи“: Хасан Илияз Хаджихасан – МИР
Велико Търново, Искра Димитрова Михайлова-Копарова – МИР Пазарджик, Тунджай Османов Наимов – МИР Пловдив окръг, Бюрхан
Илиязов Абазов – МИР Русе, Елин Елинов
Андреев – МИР Смолян, Емил Кирилов Иванов – МИР София област, Лютви Ахмед Местан – МИР Стара Загора, поради допуснатите
изборни нарушения при провеждане на изборите
за 41 Обикновено Народно събрание в избирателните секции, образувани в Република Турция.
Произнасянето по законността на избора на
народни представители е от компетентността
на Конституционния съд съгласно чл. 149,
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ал. 1, т. 7 от Конституцията и чл. 12, ал. 1,
т. 8 от Закона за Конституционния съд (ЗКС).
Искането на ръководството на политическата
партия и издигнатите от нея кандидати за
народни представители, с което се оспорва
изборният резултат от гласуването в Република
Турция, е препратено от главния прокурор на
Конституционния съд по компетентност, без да
е направено собствено аргументирано искане
от негова страна като орган по чл. 150, ал. 1
от Конституцията.
В тази връзка се поставя въпросът за наличието на валидно искане, което може да инициира производство пред Конституционния съд
по чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията поради
определения на конституционно равнище кръг
от субекти, които могат да предизвикат такова производство. Проблемът възниква поради
обстоятелството, че с препращащата норма на
чл. 66 от Конституцията изборите за Народно
събрание могат да се оспорват по реда, определен със закон – това в случая е ЗИНП, който
в чл. 112 предвижда, че това може да стане по
искане на ръководствата на заинтересованите
политическа партия или коалиция или кандидат
за народен представител чрез органите по чл. 150,
ал. 1 от Конституцията, т.е. искането се прави
от субекти, които не попадат между изрично
посочените в цитирания конституционен текст.
Със закон не може да се стеснява или разширява кръгът на субектите на инициатива за
възбуждане на конституционно производство,
нито да се променя установеният модел на
конституционно правосъдие, който не допуска
пряката конституционна жалба на заинтересованите страни, а възлага на определени държавни
органи правото на такава инициатива. Поради
тази причина в чл. 112 ЗИНП е предвидено,
че субектите, които имат правен интерес от
оспорване на изборните резултати – ръководствата на политическите партии и коалиции
и кандидатите за народни представители – не
могат директно да сезират Конституционния съд,
а това те могат да извършат чрез органите по
чл. 150, ал. 1 от Конституцията, между които е и
главният прокурор, препратил в случая искането
на „Ред, Законност и Справедливост“ до съда.
Главният прокурор при препращане на
искането сам си е отредил пасивната роля на
приносител на същото след извършване на формална проверка за неговата допустимост, като
е приел, че това е достатъчно, за да му придаде
изискуемата от чл. 112 ЗИНП във връзка с
чл. 150, ал. 1 от Конституцията легитимност,
необходима за валидно сезиране на Конституционния съд. Той не е направил аргументирано
искане от свое име, в което да се имплантира
това на субектите по чл. 112 ЗИНП.
Само такова искане би могло да инициира
производство пред Конституционния съд. В този
си вид липсва изходящо от орган по чл. 150, ал. 1
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от Конституцията искане със сезиращ ефект, защото е налице само това на субектите по чл. 112
ЗИНП, които не разполагат с правомощие да
възбудят конституционно производство.
В този контекст следва да се приеме, че не
съществува специална процедура за сезиране
на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1,
т. 7, относима само към оспорване законността на избора на народен представител,
която се отклонява от общия ред на нейното
осъществяване чрез органите по чл. 150, ал. 1
от Конституцията. Действително органът по
цитирания конституционен текст, в случая
главният прокурор, е задължен да вземе отношение по искането на субектите по чл. 112
ЗИНП, по което той трябва да се произнесе. За
него обаче не съществува задължението след
констатацията, че от формална гледна точка
то е допустимо, да го препрати на Конституционния съд, без да изготви собствено искане.
Във всички случаи този орган трябва да
излезе извън рамките на преценката за допустимост на искането по чл. 112 ЗИНП, като
навлезе и в неговата съдържателна страна,
за да аргументира такова от свое име като
оправомощен да инициира производство по
чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Поради това то
трябва да отговаря на изискванията на чл. 18 от
Правилника за организацията на дейността на
Конституционния съд (ПОДКС), като включва
изложение на обстоятелствата, върху които се
основава – в случая нарушаване правилата на
изборния процес, които опорочават законността
на изборите, и в какво се състои искането – да
се касират определени изборни резултати (т. 4
и 5 на чл. 18, ал. 2 ПОДКС).
Поради изложеното искането, с което се
оспорва законността на избор на народни
представители от политическа партия „Ред,
Законност и Справедливост“, като недопустимо,
следва да се отклони, тъй като не отговаря на
изискванията за валидност. Тези изисквания не
са спазени, защото фактически то не изхожда
от орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
В заключение е необходимо да се констатира, че възприемането на изложената по-горе
практика на сезиране на Конституционния
съд в хипотезата на оспорване законността
на избора на народни представители не само
противоречи на чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Тя създава условия за пролонгиране във
времето на споровете, свързани с изборния
процес, вместо тяхното бързо приключване
поради безкритичното им отнасяне до Конституционния съд от органите, оторизирани
да възбуждат конституционно производство, и
многобройните политически субекти, участници
в изборите, които биха могли да отправят от
формална страна редовни, но неоснователни
оспорвания на тяхната законност, възползвайки
се от тази практика. Такова развитие би се от-
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разило неблагоприятно и върху политическата
стабилност, която се формира от постигането
в кратък срок след провеждане на изборите на
окончателни и безспорни изборни резултати,
които определят новата политическа конфигурация – управляващо мнозинство и опозиция в
парламента. Ако за неговото предотвратяване
през изборния период е от значение качеството
на изборния закон и успешното му прилагане
от изборната администрация, то в следизборния
основна роля за това има активната и отговорна позиция на органите по чл. 150, ал. 1
от Конституцията.
Конституционен съдия: Благовест Пунев
Румен Ненков
Като не възразявам срещу съображенията
на мнозинството по постановеното решение,
изразявам особено мнение само по допустимостта на произнасянето по същество.
Считам, че искането е направено от лица
извън кръга по чл. 150, ал. 1 от Конституцията,
поради което следваше да се отклони, а производството по делото – прекрати при условията
на чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2
от Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (ПОДКС).
Като основание за образуване на делото
е послужило писмо изх. № 4445/2009 г. от
22.07.2009 г. на главния прокурор, с което е
препратено „искане“ на Яне Георгиев Янев в
качеството му на представляващ партия „Ред,
Законност и Справедливост“ и трима кандидати
за народни представители от същата партия
за частична отмяна на изборите за народни
представители, проведени на 5 юли 2009 г.,
по отношение на 122 избирателни секции на
територията на Република Турция и обявяване
на незаконност на избора на седем народни
представители от ПП „Движение за права и
свободи“.
По повод на указание да изготви собствено
аргументирано искане в съответствие с чл. 18,
ал. 2, т. 4 и 5 ПОДКС с писмо от 29.07.2009 г.
главният прокурор е заявил, че е проверил
единствено допустимостта на „искането“ на
заинтересованите участници в изборите и го е
препратил на Конституционния съд, без да взема
отношение по изложените в него фактически
и правни съображения, считайки, че чл. 112 от
Закона за избиране на народни представители
(ЗИНП) създава отделен, втори процесуален
ред за сезиране на съда от лица, невключени
в кръга, очертан от чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Тълкуването на закона, направено от главния
прокурор, е неправилно. В случая не се налага
обсъждане на принципния въпрос, дали Конституционният съд би бил обвързан ad hoc от
противоконституционни законови разпоредби,
защото нормата на чл. 112 ЗИНП е съобразена

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

с Конституцията, в частност – с нейния чл. 150,
ал. 1. Очевидната идея на законодателя е била
да предостави на недоволните участници в изборите възможност да постигнат цялостна или
частична отмяна на изборните резултати, без
при това да се разширява кръгът на субектите,
които разполагат с правото да отправят искания
до Конституционния съд. Точно затова заинтересованите лица могат „да оспорват законността
на избора чрез…“, но не и да обжалват самия
акт на обявяване на изборния резултат, каквато
терминология е възприета в чл. 104 от Закона
за местните избори.
От съдържанието на чл. 112 ЗИНП не
може да се извлече извод, че в нарушение на
Конституцията оспорващите могат да изготвят
самостоятелно искане до Конституционния
съд, като използват някои от лицата или органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията само
като „пощенска кутия”. Законът предоставя
на недоволните от обявения изборен резултат
единствено инициативата за започване на
конституционно производство. Недоволството може да бъде уважено от орган или група
лица по чл. 150, ал. 1 от Конституцията чрез
изготвяне на съответно мотивирано искане
до Конституционния съд съобразно императивното изискване на основния закон, но
може и да бъде отхвърлено от същите. Целта
на законодателя е да се избегне затрупването
на Конституционния съд с многобройни дела,
както и да се предотврати произтичащата от
такава ситуация политическа нестабилност,
свързана с оспорената легитимност на властта. Затова органът или лицата, чрез които е
направено оспорването, са длъжни да проверят
не само допустимостта му от гледна точка на
легитимация, правен интерес, срок и пр., но
и по същество да решат дали приемат, или
отхвърлят фактическите и правните съображения на оспорващия.
Произнасянето на Конституционния съд в
изпълнение на правомощието му по чл. 149,
ал. 1, т. 7 от Конституцията е възможно само
тогава, когато е сезиран с искане на органи
или група лица, визирани в чл. 150, ал. 1 от
Конституцията. В случая компетентният държавен орган (главният прокурор) не е изготвил
такова искане и дори не е изразил изрично
подкрепата си за фактическите и правните
съображения на онези заинтересовани политически субекти, които са оспорили частично
законността на изборите за народни представители, проведени на 5 юли 2009 г. Следователно
Конституционният съд не е надлежно сезиран,
за да може да се произнесе по съществото на
поставените въпроси.
Конституционен съдия: Румен Ненков
1140
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(3) Останалата част от средствата по ал. 1
в размер 27 603 334 лв. да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2010 г. за изпълнение на проектите
по приложение № 2.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на съответните разпоредители с бюджетни кредити да извършва текущо компенсирани промени между централния бюджет и
бюджетите на Министерството на вътрешните
работи, Министерството на външните работи
и Министерството на финансите за 2010 г. на
базата на действително извършените разходи
до размера по чл. 1, ал. 3.

Чл. 1. (1) Одобрява финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на поетите
ангажименти от страна на Република България
за присъединяване към Шенгенското пространство, на обща стойност 56 568 401 лв.
(2) Средствата за изпълнение на проектите
по приложение № 1 в размер 28 965 067 лв. да
се осигурят за сметка на средствата по частта за Шенген от временния Инструмент за
улесняване на бюджетните парични потоци и
за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и/или от извънбюджетната
сметка на Националния фонд към министъра
на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на вътрешните работи и на министъра на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
за одобряване финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на поетите анга
жименти от страна на Република Бълга
рия за присъединяване към Шенгенското
пространство

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Проекти по Националната индикативна програма 2007 – 2009
№
по
ред

Наименование на проекта

Отговорно
ведомство

Стойност на
проекта (в лв.)
(без ДДС)

1

2

3

4

1.

„Доставка на специализирани автомобили, оборудвани с техника Министерството
за проследяване и локализация, специализирани автомобили за на вътрешните
аудиоконтрол – проект по ГИП 2008 на Инструмента Шенген, работи (МВР)
Цел 2, Мярка 2, Дейност 2“, Обособена позиция/лот 3: „Автомобили за аудиоконтрол“

179 814

2.

„Модернизация на комуникационно-информационното оборудване
на РГС и ОДП по Цел 3, Мярка 1 на Инструмента Шенген“ (ГИП
2008) – Обособена позиция ЛОТ № 3: Телефонно оборудване за
РГС, ГПУ, І и ІІ степен по външните граници

МВР

1 199 358

3.

„Изграждане на хангари за съхранение и места за кацане – Проект
по ГИП 2008 на Инструмента Шенген, Цел 1, Мярка 4, Дейност 1“

МВР

996 646

4.

„Развитие на Националната визова система и свързване към Държавна агенВизовата информационна система и мрежата за консултиране на ция „Националвизи VISION. Разширяване и модернизация на защитените кому- на сигурност“
никации с дипломатическите и консулските представителства на
Република България за постигане на Шенгенските критерии с цел
осигуряване на висока сигурност и оперативност на комуникациите
и защита на личните данни при обмен на визова информация. Радиокомуникационно оборудване – Проект по Инструмента Шенген,
ГИП 2009, Цел 8, мярка 5, дейност 5.2“ – Обособена позиция
ЛОТ № 1: „Доставка на радиокомуникационно оборудване“

1 495 890
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5.

„Центрове за обучение – доставка на оборудване“ – проект по
ГИП 2008 на Инструмента Шенген по Цел 6, Мярка 1, обособена
позиция/лот 1 – „Доставка и монтаж на климатична техника“

МВР

122 593

6.

„Текуща поддръжка на сградите и помещенията на полицейските
структури в граничната зона, включително подмяна на остарели
сградни инсталации“ – проект по ГИП 2008 на Инструмента
Шенген, Цел 5, Мярка 2“, обособена позиция/лот 1 – „Текуща
поддръжка на сградите и помещенията на полицейските структури
в граничната зона, включително подмяна на остарели сградни
инсталации за Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово“

МВР

489 800

7.

„Текуща поддръжка на сградите и помещенията на полицейските
структури в граничната зона, включително подмяна на остарели
сградни инсталации“ – проект по ГИП 2008 на Инструмента
Шенген, Цел 5, Мярка 2“, обособена позиция/лот 2 – „Текуща
поддръжка на сградите и помещенията на полицейските структури
в граничната зона, включително подмяна на остарели сградни
инсталации за Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас“

МВР

977 350

8.

„Текуща поддръжка на сградите и помещенията на полицейските
структури в граничната зона, включително подмяна на остарели
сградни инсталации“ – проект по ГИП 2008 на Инструмента
Шенген, Цел 5, Мярка 2“, обособена позиция/лот 3 – „Текуща
поддръжка на сградите и помещенията на полицейските структури в граничната зона, включително подмяна на остарели
сградни инсталации за Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман“

МВР

365 500

9.

„Текуща поддръжка на сградите и помещенията на полицейските
структури в граничната зона, включително подмяна на остарели
сградни инсталации“ – проект по ГИП 2008 на Инструмента
Шенген, Цел 5, Мярка 2“, обособена позиция/лот 4 – „Текуща
поддръжка на сградите и помещенията на полицейските структури в граничната зона, включително подмяна на остарели
сградни инсталации за Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Кюстендил“

МВР

487 050

10.

Изготвяне на доклад за съответствие по реализацията на цел
5 – „Ремонтиране и модернизиране на съществуващата гранична инфраструктура“, мярка 2 „Текуща поддръжка на сградите
и помещенията на полицейските структури в граничната зона,
включително подмяна на остарели сградни инсталации“ от ГИП
2008 по Инструмента Шенген, както и упражняване на независим
строителен надзор в хода на изпълнение на СМР по обособени
позиции/лотове номера 1, 2, 3 и 4

МВР

40 991

11.

„Доставка на специализирано оборудване за консулските служби Министерството
в чужбина“ – проект по ГИП 2008 на Инструмента Шенген, Цел на външните ра8, Мярка 3, Дейност 3.1, обособена позиция/лот № 1: „Доставка
боти (МВнР)
на бронирани стъкла за осъвременяване на консулски служби
на Република България зад граница“

114 840

12.

„Доставка на специализирано оборудване за консулските служби
в чужбина“ – проект по ГИП 2008 на Инструмента Шенген, Цел
8, Мярка 3, Дейност 3.1, обособена позиция/лот № 4: „Доставка
и монтаж на резервирани захранвания за консулски служби на
Република България зад граница“

МВнР

649 453

13.

„Подобряване на инфраструктурата на Главния компютърно-комуникационен център и Резервния компютърно-комуникационен
център във връзка с осигуряване на условия за експлоатация на
националната компонента N. SIS“ – ГИП 2009, Цел 4, мярка
1, дейност 3.2 и мярка 2, дейност 2“, обособена позиция/лот 1:
„Ремонт на сървърни зали“

МВР

269 105
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14.

„Подобряване на инфраструктурата на Главния компютърно-комуникационен център и Резервния компютърно-комуникационен
център във връзка с осигуряване на условия за експлоатация на
националната компонента N. SIS“ – ГИП 2009, Цел 4, мярка
1, дейност 3.2 и мярка 2, дейност 2“, обособена позиция/лот 2:
„Доставка и инсталиране на климатизатори“

МВР

386 256

15.

„Подобряване на инфраструктурата на Главния компютърно-комуникационен център и Резервния компютърно-комуникационен
център във връзка с осигуряване на условия за експлоатация на
националната компонента N. SIS“ – ГИП 2009, Цел 4, мярка
1, дейност 3.2 и мярка 2, дейност 2“, обособена позиция/лот 3:
„Инсталиране на абонатна станция и водопроводна инсталация“

МВР

93 463

16.

„Подобряване на инфраструктурата на Главния компютърно-комуникационен център и Резервния компютърно-комуникационен
център във връзка с осигуряване на условия за експлоатация на
националната компонента N. SIS“ – ГИП 2009, Цел 4, мярка
1, дейност 3.2 и мярка 2, дейност 2“, обособена позиция/лот 4:
„Подобряване на физическата сигурност на РККЦ – Банкя“

МВР

62 782

17.

„Подобряване на инфраструктурата на Главния компютърно-комуникационен център и Резервния компютърно-комуникационен
център във връзка с осигуряване на условия за експлоатация на
националната компонента N. SIS“ – ГИП 2009, Цел 4, мярка
1, дейност 3.2 и мярка 2, дейност 2“, обособена позиция/лот 5:
„Подобряване на инфраструктурата на ГККЦ“

МВР

217 604

18.

„Модернизиране и оборудване на учебни помещения на АМВР
за обучение и подготовка на полицейски служители с правомощия в граничния контрол“ – Строително-монтажни работи,
проект по ГИП 2008 на Инструмента Шенген, Цел 6, мярка 1,
Обособена позиция/лот 2 – „Реновиране на учебни кабинети в
ЦСПП Пазарджик“

МВР

120 884

19.

„Модернизиране и оборудване на учебни помещения на АМВР за
обучение и подготовка на полицейски служители с правомощия
в граничния контрол“ – Строително-монтажни работи, проект по
ГИП 2008 на Инструмента Шенген, Цел 6, мярка 1, Обособена
позиция/лот 3 – „Реновиране на учебен кабинет в АМВР София“

МВР

3 007

20.

„Центрове за обучение – доставка на оборудване“ – Модернизиране на стрелбище в ЦСПП Пазарджик – проект по ГИП 2008
на Инструмента Шенген по Цел 6, Мярка 1

МВР

391 166

21.

„Изграждане на интегрирана система за контрол на българотурската граница“

МВР

20 301 515

Обща стойност на проектите

28 965 067

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 3
Проекти, свързани с изпълнението на поетите ангажименти от страна на Република България
за присъединяване към Шенгенското пространство
№
по
ред

Наименование на проекта

Отговорно
министерство

Стойност
на проекта
(в лв.)

І. Област „Сухопътни граници“
1.

Системи за контрол на превозни средства за откриване на укрити
лица

МВР

6 000 000
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2.

Мобилна система за достъп до централизираните автоматизирани
информационни системи чрез използване на ТЕТРА мрежата на
МВР за осигуряване на възможност за проверка на лица по железопътния транспорт през граничните контролно-пропускателни
пунктове (ГКПП) – Калотина и Капитан Андреево, и за проверки
на втора линия в граничната зона на външни граници

МВР

1 022 200

3.

Инфраструктура и техническо оборудване на територията на регио
налните дирекции на Граничната полиция на външните граници

МВР

500 000

4.

Доставка на интернет до сградите на Граничната полиция на
външните граници

МВР

19 200

5.

Доставка на хардуер – локални защитни стени за интернет станциите
на ГКПП на външни граници

МВР

150 000

6.

Въвеждане на системата за контрол на една линия на ГКПП на Министерств о
външни граници в дейността на Агенция „Митници“ – Министер- то на финанси
ство на финансите
те – Агенция
„Митници“

100 000

ІІ. Област „Шенгенска информационна система“
1.

Присъединяване на България към сега функциониращата ШИС
1+ чрез португалския проект SISone4All, включващо изграждане,
настройка и тестване на експлоатационна среда, годишни такси и
разходи за европейски експерти и операционни разходи

МВР

500 000

2.

Разширяване на съществуващата автоматизирана система „Граничен
контрол“ чрез осигуряване на необходимото оборудване за ГКПП

МВР

12 911 227

3.

Разработване и внедряване на Единен автоматизиран регистър по
Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия
и боеприпасите и разширяване на възможностите на съществуващи
автоматизирани информационни системи на МВР

МВР

2 355 000

4.

Подобряване на обмена и увеличаване на скоростта за предаване
на данни на мрежата за предаване на данни на МВР

МВР

132 000

МВР

350 000

ІІІ. Област „Полицейско сътрудничество“
1.

Провеждане на обучение за крайни потребители на Шенгенската
информационна система
ІV. Област „Визи“

1.

Строително-монтажни дейности за Резервния визов център в Бояна

МВнР

750 707

2.

Дейности за Националния визов център в МВнР – изтегляне на
допълнителен високоволтов кабел от близък трафопост за сървърното помещение; конструкционно укрепване на пода; изграждане
на нова мощна климатизация и др.

МВнР

491 000

3.

Подготовка на помещенията в консулските представителства на
Република България

МВнР

800 000

4.

Дейности по преустройство и частичен ремонт на 8 консулски
представителства

МВнР

250 000

5.

Доставка на техническо оборудване за консулските представителства – компютърни конфигурации, програмни продукти и лицензи

МВнР

1 272 000

Обща стойност на проектите
1438

27 603 334
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО
меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Държавата Израел за сътруд
ничество във военната област и отбраната
(Одобрен с Решение № 161 от 21 март 2008 г.
на Министерския съвт. В сила от датата на
подписването му – 11 януари 2010 г.
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната
на Държавата Израел, по-долу назовавани
„страните“,
Като признават значимостта на сътрудничеството между страните,
Изразявайки стремежа си към взаимноизгодно сътрудничество на основата на взаимното
уважение, доверие и зачитане на военните и
отбранителните интереси на страните,
В дух на откровеност и взаимно разбирателство и в рамките на националните законодателства на страните,
Изразявайки съгласие, че този Меморандум
за разбирателство (МР) се възприема като Общ
Меморандум за разбирателство между страните,
С цел дългосрочно планиране и определяне
на областите на двустранното военно и отбранително сътрудничество,
Се споразумяха, както следва:
Член 1
1. Страните следва да си сътрудничат, като
изпълняват задълженията си, както са изложени
в този МР, на основата на равнопоставеност
и реципрочност.
2. Страните следва да прилагат този МР в
съответствие с разпоредбите на своите съответни
национални законодателства.
Член 2
1. Страните следва да осъществят военно
и отбранително сътрудничество в следните
области:
– военна и отбранителна политика;
– контрол на въоръженията;
– отбранително планиране;
– трансформация на военните и отбранителните способности;
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– гражданско-военни отношения в рамките
на Въоръжените сили;
– борба с тероризма;
– управление на кризи, различни от война;
– военно законодателство;
– обучение на личния състав;
– дейности в областта на военно-научната
дейност;
– военна медицина;
– социални, спортни и културни дейности
във Въоръжените сили.
2. Страните могат да набележат и развият
допълнителни области за сътрудничество.
3. За осъществяване на програмите по сътрудничеството в гореизброените области страните
могат да подписват отделни споразумения за
изпълнение.
Член з
Страните следва да осъществяват сътрудничество в следните форми:
– официални посещения и работни срещи;
– обмяна на опит и консултации;
– проекти за обучение на личния състав;
– съвместно участие в учения;
– съвместна научноизследователска дейност;
– участие в конференции и симпозиуми;
– съвместни дейности при участие в мероприятия по инициативата на НАТО за Средиземноморски диалог;
– обмен на информация от взаимен интерес;
– концерти, изложби, фестивали и други
културни и спортни мероприятия.
Член 4
1. На основата на този МР страните могат
да разработват годишни планове за двустранно
сътрудничество.
2. Страните могат да обменят предложения,
които да бъдат включени в годишния план за
двустранно сътрудничество до 15 октомври на
всяка година.
3. Годишният план за двустранно сътрудничество следва да включва формите, времето
и мястото за провеждане на мероприятията;
отговорните органи; броя на участниците и
други въпроси, свързани с организацията и
осъществяването на дейностите.
4. Съгласуваният годишен план за двустранно сътрудничество за всяка следваща година
следва да бъде подписан от упълномощени
представители на страните до 15 декември.
Член 5
Защитата на класифицираната информация
и материали ще бъдат осигурени в съответствие
със Споразумението за защита на класифи-
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цираната информация между правителството
на Република България и правителството на
Държавата Израел (Министерство на отбраната на Израел), подписано от страните на
27 ноември 2008 г.
Член 6
Всяка страна следва да поеме собствените
си разходи във връзка с този МР и осъществяването на дейностите, включени в годишните
планове за двустранно сътрудничество, освен
ако между страните не бъде договорено друго
в зависимост от всеки отделен случай.
Член 7
Всички спорове, възникнали във връзка
с тълкуването на този МР, следва да бъдат
уреждани по пътя на двустранни консултации
между страните.
Член 8
Този МР не следва да засяга правата и
задълженията, произтичащи от двустранни и
многостранни споразумения, влезли в сила
между страните и трети държави и международни организации.
Член 9
В този МР могат да бъдат нанасяни поправки
по всяко време при взаимно изразено съгласие
на страните. Поправките следва да бъдат въвеждани чрез отделни споразумения, които ще
влизат в сила в съответствие с разпоредбите
на член 10 от този МР.
Член 10
1. Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила от датата на подписването му.
2. Този Меморандум за разбирателство се
сключва за срок от пет години, като валидността му ще бъде автоматично продължавана
за всеки следващ петгодишен период, освен
ако едната от страните не уведоми другата в
писмен вид за намерението си да прекрати
този Меморандум за разбирателство не покъсно от шест месеца преди изтичането на
срока му на действие.
Подписан в Ерусалим на 11 януари 2010 г.
в два екземпляра на английски език.
За Министерството
на отбраната
на Република България:
Николай Младенов,
министър на отбраната

1230

За Министерството
на отбраната
на Държавата Израел:
Ехуд Барак,
заместник министърпредседател и министър
на отбраната
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МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ПРАВИЛНИК

за дейността и структурата на държавното
предпри ятие „Строителство и възстано
вяване“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят дейността, структурата, организацията на работа
и съставът на държавното предприятие „Строителство и възстановяване“, София, наричано
накратко „предприятието“.
Чл. 2. (1) Предприятието е образувано
със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на
транспорта и Войските на Комитета по пощи
и далекосъобщения в държавни предприятия.
(2) Предприятието е юридическо лице със
седалище София.
Чл. 3. Предприятието има собствен знак и
официален печат с кръгла форма, в средата
на който е изобразен лъв с надпис в горната
част „Държавно предприятие „Строителство и
възстановяване“ – София“, а в долната – абревиатурата „ГУСВ“.
Чл. 4. Предприятието осъществява предмета
си на дейност съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона
за преобразуване на Строителните войски,
Войските на Министерството на транспорта и
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия и изпълнява
основните публични задачи, посочени в чл. 3,
ал. 2 от същия закон.
Чл. 5. (1) Дейността на предприятието
за изпълнение на публичните му задачи се
финансира със средства от републиканския
бюджет при условия и по ред, определени от
Министерския съвет.
(2) Бюджетните средства включват трансфери
от бюджета на Министерството на финансите за
разходи по изпълнение на основните публични
задачи на предприятието и за заплащане и поддържане на необходимите за тази му дейност
активи и услуги.
(3) Средствата по ал. 2 не могат да се използват за финансиране на основния предмет
на дейност.
Чл. 6. (1) Предприятието осъществява
основния си предмет на дейност, определен
в чл. 3, ал. 1 и в чл. 6 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на
Министерството на транспорта и Войските
на Комитета по пощи и далекосъобщения в
държавни предприятия, единствено чрез приходи от собствената си дейност и има пълна
финансова самостоятелност и независимост от
бюджетни субсидии.
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(2) Предприятието организира и осъществява
счетоводството си в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, като съставя
финансов отчет на предприятието и отделни
финансови отчети за поделенията и другите
структурни звена.
Чл. 7. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.
(2) Предприятието отговаря за своите задължения при изпълнение на основния си
предмет на дейност с предоставеното му имущество – частна държавна собственост.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 8. Органите на управление на предприя
тието са:
1. министърът на регионалното развитие и
благоустройството;
2. управителният съвет;
3. главният директор.
Раздел II
Министър на регионалното развитие и благо
устройството
Чл. 9. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството:
1. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и главния директор;
2. определя броя и седалищата на поделенията;
3. взема решения за разпореждане, бракуване
или ликвидация на дълготрайни материални
активи, за учредяване на вещни права и за
отдаване под наем на недвижими имоти и
движими вещи – държавна собственост;
4. назначава експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния
финансов отчет;
5. приема годишния финансов отчет;
6. разрешава участието на държавното предприятие в търговски и граждански дружества.
Раздел III
Управителен съвет
Чл. 10. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове – председател, заместникпредседател и главен директор, които се назначават от министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
(2) Членовете на управителния съвет могат да
са в трудовоправни отношения с предприятието.
(3) За заседанията на управителния съвет се
водят протоколи, които се подписват от всички
присъстващи членове на съвета.
Чл. 11. (1) Управителният съвет заседава
най-малко веднъж на два месеца.
(2) Управителният съвет може да приема
решения, ако присъстват най-малко двама
от членовете му лично. Неприсъстващ член
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може да бъде представляван от друг член на
съвета. За представляването е необходимо
изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай.
(3) Решенията на управителния съвет се
приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от общия брой на членовете му.
(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
заявили писмено съгласието си за решението.
Чл. 12. Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател
и заместник-председател;
2. приема правилник за работата на управителния съвет;
3. приема структурата на главното управление на предприятието;
4. приема вътрешни правила за организация
на работната заплата;
5. приема щатно- длъжностното разписание,
предложено от главния директор;
6. предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за приемане
годишния финансов отчет на предприятието;
7. предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството решения за
разпореждане, бракуване или ликвидация на
дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на
недвижими имоти и движими вещи – държавна
собственост;
8. предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството разрешаване участието на държавното предприятие в търговски
и в граждански дружества;
9. взема решение за участие на предприятието
самостоятелно или с трети лица в процедури
за възлагане на обществени поръчки, в търгове
по международни програми и за изпълнение
на строителни дейности;
10. предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството решение за действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната
собственост;
11. упражнява правата по притежаваните от
предприятието дялове или акции в търговски
дружества;
12. утвърждава условията и взема решения
за сключване на договори за получаване на
кредити, заеми и гаранции, както и за отпускане на заеми, предоставяне на гаранции или
други обезпечения на трети лица и за поемане
на менителнични задължения;
13. може да изисква пълна информация
за условията и съдържанието на договори,
които предстоят да се сключат; в тези случаи
сключването на договорите се извършва след
негово съгласие;
14. взема решения за сътрудничество с
международни институции;
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15. избира и предлага на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
назначаването на експерт-счетоводител за
извършване на независим финансов одит на
годишния финансов отчет;
16. изпълнява други функции, свързани с
управлението на предприятието, в съответствие
с действащите нормативни актове.
Чл. 13. Председателят на управителния съвет,
а в негово отсъствие заместник-председателят
организира и ръководи заседанията на управителния съвет.
Раздел IV
Главен директор
Чл. 14. (1) Предприятието се ръководи и
представлява от главен директор.
(2) Главният директор на държавното предприятие се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството за
срок три години без ограничения за броя на
мандатите, за които едно лице може да заема
тази длъжност.
Чл. 15. (1) Главният директор:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на държавното предприятие и
има право да блокира разплащателните сметки
на поделенията и другите структурни звена при
необходимост;
2. назначава и уволнява работниците и служителите в предприятието;
3. представлява държавното предприятие
пред съдилищата, пред държавните органи и
пред трети лица в страната и в чужбина;
4. отчита своята дейност пред управителния
съвет;
5. сключва договори, свързани с дейността
на предприятието;
6. представя на управителния съвет на всеки
два месеца отчет за изпълнението на сключените
договори, както и предварителна информация
за договорите и/или анексите, които предстои
да се сключат през следващия месец;
7. утвърждава щатно-длъжностното разписание и длъжностните характеристики;
8. командирова със заповед служителите и
работниците от предприятието в страната и в
чужбина;
9. представя на министъра на регионалното
развитие и благоустройството ежегоден доклад
за дейността и състоянието на предприятието;
10. осъществява сътрудничество с български
и международни институции и организации по
въпроси, свързани с дейността на предприятието;
11. осъществява взаимодействието с компетентните органи на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните
работи и организира изпълнението на основните
публични задачи на предприятието;
12. организира приложни изследвания в
областта на строителната наука, както и други
въпроси, свързани с дейността на предприятието;
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13. организира обучението, квалификацията
и преквалификацията на служителите и работниците в предприятието;
14. организира, ръководи и контролира и
другите дейности, които подпомагат, съпътстват
или допълват основния предмет на дейност на
предприятието, както и социалната политика
на предприятието;
15. организира разработването на вътрешните подзаконови нормативни документи за
дейността на предприятието съгласно действащото законодателство;
16. утвърждава формата на счетоводството, счетоводната политика и индивидуалния
сметкоплан на предприятието в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството и
счетоводните стандарти;
17. сключва договори за отдаване под наем
на недвижими имоти, предоставени за ползване
и управление на държавното предприятие;
18. сключва предварителни договори за финансиране и продажба с граждани и юридически
лица чрез свободно договаряне за изграждане
на жилища, ателиета, гаражи и други обекти,
както и окончателни договори за продажба на
такива обекти, изградени от предприятието по
предприемачески начин;
19. извършва разпореждане с движими
вещи на предприятието по ред, определен от
министъра на регионалното развитие и благоустройството;
20. сключва договори за кредит и ипотеки
на недвижими имоти по установения в този
правилник ред;
21. награждава и наказва служителите и работниците от предприятието съгласно дадените
му правомощия с относимите за предприятието
закони;
22. предлага на управителния съвет решения
за промени в структурата и състава на предприятието в зависимост от конкретните пазарни
условия и промяна на публичните му задачи;
23. сключва договор с назначения от министъра на регионалното развитие и благоустройството експерт-счетоводител за извършване на
независим финансов одит на годишния финансов
отчет на държавното предприятие;
24. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни актове.
(2) Преговори по сделки на стойност над
100 000 лв. или такива от особено значение за
предприятието се провеждат от главния директор в присъствието на поне още един член на
управителния съвет.
(3) За сключване на сделки на разпореждане с имущество и пари, на задължаване на
предприятието със суми над 100 000 лв., като
условие за действителност, се изисква съгласието, съответно подписът на главния директор
и на един от членовете на управителния съвет.
(4) Главният директор може да делегира някои от правомощията си на други компетентни
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лица, като за делегиране на правомощията по
т. 1, 2 и 3 на ал. 1 е необходимо решение на
управителния съвет.
(5) При отсъствие на главния директор той
се замества от определен от него с писмена заповед друг служител за всеки конкретен случай,
в която се посочва и обемът на правомощията
по време на заместването му.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Търговска дейност
Чл. 16. Дейността на предприятието се
основава на принципите на Търговския закон
и гражданското право и се осъществява на
територията на страната и в чужбина.
Чл. 17. (1) Основният предмет на дейност
на предприятието съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за преобразуване на Строителните войски,
Войските на Министерството на транспорта и
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия е:
1. проектантска, строителна, ремонтна и
предприемаческа дейност;
2. производство и търговия със строителни
материали, конструкции, изделия и съоръжения;
3. туристическа, рекламна, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, балнеолечение, профилактика и рехабилитация;
4. отдаване под наем на недвижими имоти
и движими вещи;
5. спедиционни, превозни, складови сделки,
автомобилен превоз в страната и в чужбина,
таксиметрови превози, търговия с петролни
продукти, проектиране, изграждане и поддържане на паркове, градини и зелени площи;
6. други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет
на дейност, незабранени със закон.
(2) Предметът на дейност на предприятието
се допълва и изменя с решение на управителния
съвет и се вписва в търговския регистър към
Агенция по вписванията.
Чл. 18. Предприятието осъществява основния си предмет на дейност по чл. 17 единствено
чрез приходи от търговския си оборот и в това
отношение има пълна финансова самостоятелност и независимост от бюджетни субсидии.
Чл. 19. (1) Предприятието може да бъде изпълнител по договори за обществени поръчки.
То може да изпълнява и да възлага обществени
поръчки, свързани със:
1. отбраната или сигурността, които имат
за предмет класифицирана информация, представляваща държавна тайна, като тяхното
изпълнение се извършва при условията и по
реда на Закона за защита на класифицираната
информация;
2. преодоляване на последици от кризи при
условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
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(2) Предприятието възлага обществени
поръчки, когато се разпорежда със средства,
предоставени от републиканския бюджет.
Чл. 20. Извън основния предмет на дейност предприятието може да изгражда и/или
продава (заменя) жилища, ателиета и обекти
със стопанско предназначение, като сключва
предварителни договори за финансиране и
продажба с граждани и с юридически лица
чрез свободно договаряне при условията и по
реда на Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост.
Раздел II
Публични задачи
Чл. 21. (1) Основни публични задачи на
предприятието съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона
за преобразуване на Строителните войски,
Войските на Министерството на транспорта и
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия са:
1. поддържане на готовност и изпълнение
на дейности и задачи по държавния военно
временен план;
2. поддържане на готовност и изпълнение на
задачи по националния и областните планове
за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи;
3. изпълнение на задачи по териториалната
отбрана на страната.
(2) Задачите на предприятието по ал. 1 се
уточняват и възлагат от компетентните органи
в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи по установения
за това ред в специалните нормативни актове.
Чл. 22. (1) Дейността на предприятието
за изпълнение на публичните му задачи се
финансира със средства от републиканския
бюджет при условия и по ред, определени от
Министерския съвет.
(2) Бюджетните средства включват трансфери
от бюджета на Министерството на финансите за
разходи по изпълнение на основните публични
задачи на предприятието и за заплащане и поддържане на необходимите за тази му дейност
активи и услуги.
(3) Средствата по ал. 2 не могат да се изразходват за финансиране на основния предмет
на дейност на предприятието.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 23. Структурата на държавното предприятие е двустепенна:
1. главно управление;
2. поделения.
Раздел II
Главно управление
Чл. 24. Главното управление на предприятието осъществява административно, инженернотехническо, финансово, материално и правно
осигуряване на дейността на предприятието.
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Чл. 25. (1) Главното управление организира
дейността си в управления, отдели и сектори.
(2) Структурата и щатно-длъжностното разписание на главното управление се приемат
от управителния съвет и се утвърждават от
главния директор.
(3) Функционалните задължения на управленията, отделите и секторите и длъжностните характеристики се утвърждават от главния директор.
(4) Ръководителите на структурните звена
в главното управление се назначават и освобождават от длъжност от главния директор.
Раздел III
Поделения на предприятието
Чл. 26. (1) Поделенията на предприятието са:
1. строително поделение със седалище София;
2. строително поделение със седалище Враца;
3. строително поделение със седалище
Плевен;
4. строително поделение със седалище Варна;
5. строително поделение със седалище Стара
Загора;
6. строително поделение със седалище
Пловдив.
(2) Поделенията по ал. 1 се създават и
закриват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на
управителния съвет на предприятието.
(3) Главният директор на предприятието
определя категориите на поделенията по ал. 1
съобразно изпълнявания обем строително-монтажни работи и възложените публични задачи.
Чл. 27. Поделенията по чл. 26:
1. се представляват от своя директор;
2. водят самостоятелно счетоводство и съставят отделен финансов отчет в съответствие
със Закона за счетоводството и счетоводните
стандарти;
3. откриват разплащателни и по Закона за
данък добавена стойност сметки в банки съгласно предоставените пълномощни от главния
директор;
4. се разчитат пряко или по ред, определен
от главното управление на предприятието, с
републиканския бюджет и бюджета на Националния осигурителен институт;
5. имат свой печат;
6. сключват от свое име, за своя сметка и
на своя отговорност търговски, туристически
и други договори съгласно предоставените
пълномощни от главния директор;
7. водят от свое име и за своя сметка съдебни и арбитражни дела;
8. задължително отчисляват и превеждат в
указаните срокове определените им финансови
средства за главното управление.
Чл. 28. Печатът на поделенията е същият
както на държавното предприятие „Строителство и възстановяване“, като в долната му част
вместо „ГУСВ“ се изписва текстът „поделение“,
съответно: София , Враца, Плевен, Варна, Стара
Загора, Пловдив.
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Чл. 29. Поделенията на предприятието могат
да бъдат равнопоставени участници в международни, национални и регионални търгове,
обявени в изпълнение на проекти, финансирани от международни финансови институции
и международни програми, както и по Закона
за обществените поръчки.
Чл. 30. (1) Поделението на предприятието
се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът на поделението се назначава
и освобождава от длъжност от главния директор
на предприятието.
Чл. 31. (1) Директорът на поделението:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на поделението;
2. представлява поделението пред съдилищата, пред местните органи и пред трети лица
в страната;
3. сключва договори, свързани с дейността на поделението, след упълномощаване от
главния директор;
4. осъществява взаимодействие с компетентните регионални и местни органи и организира
изпълнението на основните публични задачи,
възложени на поделението;
5. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни актове или със заповед на
главния директор;
6. отчита своята дейност и предоставя информация пред главния директор по ред и в
срок, определени в заповед на главния директор
на предприятието.
(2) При отсъствие на директора на поделението той се замества от главния инженер на
поделението или определен от него с писмена
заповед служител след съгласуване с главния
директор, в която се посочва и обемът на
правомощията по време на заместването му.
Чл. 32. (1) Поделенията организират дейността си в отдели и служби, определени в
заповед на главния директор на предприятието.
(2) Отделите и службите по ал. 1 се ръководят
от началници, функционалните задължения на
които се определят от директора на поделението.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 33. (1) В изпълнение на функциите
и поставените задачи структурните звена в
главното управление на предприятието и в
управленията на поделенията изготвят планове, програми, становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, прогнози, оферти,
инструкции, проекти на решения, отговори и
др. по конкретни въпроси, вътрешни актове и
проекти на нормативни актове.
(2) Главният директор на предприятието в
кръга на своите правомощия издава правилници,
наредби, инструкции и заповеди, а директорите
на поделения – инструкции и заповеди.
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Чл. 34. (1) Главният директор, началниците
на управления и отдели и директорите на поделения ръководят, организират, контролират,
отчитат се и носят отговорност за дейността
си, за изпълнението на задачите на съответните
управления, отдели, поделения в съответствие
с определените в правилника, длъжностните
им характеристики и договорите за възлагане
на управлението.
(2) Структурните звена на главното управление и поделенията работят във взаимодействие,
координация и субординация съгласно утвърдените им функционални задължения.
(3) Лицата, работещи по трудови правоотношения в предприятието, изпълняват възложените им задачи и носят отговорност пред
прекия си ръководител за изпълнението на
работата в съответствие с длъжностната им
характеристика.
Чл. 35. (1) Документите, изпратени до
главното управление на предприятието или до
управленията на поделенията от държавни и
местни органи, от юридически или физически
лица, се завеждат в деловодството във входящ
регистър, като се отбелязват датата и часът на
получаването им.
(2) При получаване на документи се извършва
проверка за наличието на всички материали,
посочени в тях, и се образува служебна преписка.
Чл. 36. (1) Служебната кореспонденция подлежи на насочване според адреса или нейното
съдържание.
(2) Главният директор и директорите на
поделения разпределят служебните преписки
с резолюция до съответните ръководители на
управленски звена. Резолюцията съдържа указания със срок за изпълнение, дата и подпис.
(3) Разпределението на служебните преписки
за работа се извършва веднага след постъпването им в деловодството на главното управление
или на поделението.
Чл. 37. (1) Молби и жалби, които засягат
принципни въпроси от дейността на предприятието или на поделението, хотела, се докладват
лично на главния директор на предприятието
или на директора на поделението, управителя
на хотела.
(2) На молби и жалби се отговаря писмено
в едномесечен срок от получаването им, освен
ако в закон е установен друг срок. Срокът може
да бъде удължаван с не повече от два месеца,
ако се налага извършването на проверка.
Чл. 38. Достъпът в сградата на главното управление на предприятието или в управленията
на поделенията на външни лица се разрешава
по ред, утвърден със заповед на главния директор на предприятието.
Чл. 39. Вътрешните правила за работа в
предприятието се утвърждават от главния
директор.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник отменя Правилника за
дейността и структурата на държавното предприятие „Строителство и възстановяване“ (ДВ,
бр. 103 от 2003 г.).
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 11, ал. 2 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството
на транспорта и Войските на Комитета по пощи
и далекосъобщения в държавни предприятия.
Министър: Р. Плевнелиев
1156

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 6
от 29 януари 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Лъчелечение“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт „Лъчелечение“
съгласно приложението.
(2) Дейността по лъчелечение се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се
изпълнява от всички лечебни заведения, в
които се осъществява дейност по лъчелечение.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази наредба се издава
на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: Б. Нанев
Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“
Раздел I: Основни цели
1. Стандартът „Лъчелечение“ има общ характер и е приложим за всички видове перкутанно
лъчелечение (ЛЛ).
2. Целта на стандарта е да създаде изисквания
за ефективно, надеждно и прецизно предписване,
планиране и провеждане на лъчелечението.
3. Лъчелечението е основна клинична медицинска специалност, която цели чрез йонизиращи
лъчения да лекува основно злокачествени тумори,
някои гранично малигнени състояния и някои
неонкологични заболявания.
4. Лъчелечението е част от мултидисциплинарния подход за диагностика, лечение и проследяване
в онкологията. То се прилага като самостоятелен
лечебен метод или в последователност с други
основни онкологични лечебни методи – хирургия
и лечение с лекарствени продукти.
5. Нов стандартен подход в ЛЛ е включването
на лекарствени продукти (цитостатици, биологична
терапия и др.) към водещото лъчетерапевтично
лечение под ръководството и отговорността на
лъчетерапевти.
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6. Постигането на локален туморен контрол е
съществено условие за излекуване. Радикалното
ЛЛ се прилага като самостоятелен (самостоятелно
ЛЛ) или като допълнителен (следоперативно ЛЛ,
предоперативно ЛЛ, едновременно лъче-химио
лечение) високоефективен лечебен метод. Като
локален метод за лечение ЛЛ има водеща роля,
когато разположението и/или разпространението
на тумора прави невъзможно радикалното хирургично лечение или съществуват възможности за
съхранение на заболелия орган.
Раздел II: Области на лъчелечението
1. Медицинският стандарт „Лъчелечение“ регламентира следните области в лъчелечението:
1.1. Основни принципи на грижите за онкоболните.
1.2. Развитие и управление на лъчелечебната
дейност.
1.3. Инфраструктура на клиника (отделение)
по ЛЛ.
1.4. Персонал. Образование и подържане на
професионална квалификация.
1.5. Организиране, провеждане и прецизиране
на основните етапи в лъчелечебния процес.
1.6. Осигуряване на качество и контрол в
лъчелечението.
2. Основни принципи на грижите за онкоболните:
2.1. Лъчелечението представлява съществена
част от мултидисциплинарния лечебен процес.
2.2. За да осигурят точна диагноза на малигномите и оптимално лечение на пациента във всички
лечебни заведения за болнична помощ, в които
се лекуват онкоболни, се създават мултидисциплинарни екипи, наречени онкологични комисии.
2.3. Онкологичните комисии са съставени от
патолози, хирурзи, лъчетерапевти, химиотерапевти,
онколози и при необходимост други специалисти.
2.4. Медицинският стандарт „Лъчелечение“
дефинира дейностите в лъчелечебния процес:
вземането на решение да се приложи ЛЛ с определена цел ( радикално, палиативно) при болния;
планиране и провеждане на ЛЛ с изискваната
надеждност, точност и възпроизводимост; система
за оценка на резултата от ЛЛ.
2.5. Радикално ЛЛ – това е лечение, насочено
към постигане на локо-регионален туморен контрол. То допуска определено ниво на усложнения
на нормалните тъкани и налага определени технически изисквания.
2.5.1. Пациентите, подлежащи на радикално
ЛЛ, трябва да бъдат лекувани според съгласувани
методични указания.
2.6. Палиативното ЛЛ не е насочено да постигне
локо-регионален туморен контрол. То цели само
частично намаляване на туморния обем, за да
облекчи симптомите, свързани с него. Затова по
отношение на това лечение няма строги технически
изисквания към апаратурата.
2.6.1. Решението за радикално и палиативно
ЛЛ трябва да бъде взето от мултидисциплинарни
онкологични и/или лъчетерапевтични комисии.
2.7. При ЛЛ на неонкологични заболявания
се използва антипролиферативния, противовъзпалителния и/или имуносупресивния ефект на ЛЛ.
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3. Развитие и управление на лъчелечебната
дейност: Медицинският стандарт регламентира
единна система на управление на лъчелечението
в Република България. Тя очертава основните
насоки в технологично, научно и практическо
усъвършенстване на лъчелечебния процес.
4. Инфраструктура на клиника (отделение)
по ЛЛ:
4.1. Лъчелечение се провежда чрез изградена
специфична национална инфраструктура, която
изисква функциониране на клиники (отделения)
по ЛЛ с национално и регионално значение.
4.2. Клиниките (отделенията) по ЛЛ с национално и регионално значение трябва да бъдат
организирани в лечебни заведения, които да предлагат мултидисциплинарен подход към диагностиката, стадирането и лечението на злокачествените
новообразувания.
4.3. Задължителни изисквания относно оборудването с апаратура на клиниките (отделенията)
по ЛЛ.
4.3.1. Клиниката по ЛЛ с национално значение
трябва да бъде оборудвана със:
4.3.2. Съвременна апаратура за високотехнологично ЛЛ: мегаволтни апаратури за ЛЛ, генериращи
лъчения с различно качество.
4.3.3. Възможности за фигуриране на лъчевите
снопове и модулиране на дозата.
4.3.4. Компютризирани системи за локализиране
и планиране на лъчелечението.
4.3.5 Приспособления за позициониране и
имобилизация на пациента.
4.3.6. Подходящо дозиметрично и лъчезащитно
оборудване.
4.4. Апаратурата в клиниките с национално
значение трябва периодично да се осъвременява.
4.5. Клиниката по ЛЛ с национално значение
трябва да бъде осигурена със специализирани
технически, научни и административни средства
и апаратура, за да осъществява освен лечебна и
образователна и научна дейност.
4.6. Структурите, осъществяващи ЛЛ на регионално ниво (регионални клиники/отделения), се
разделят на три вида клиники (отделения) по ЛЛ:
4.6.1. Клиника (отделение) по ЛЛ на A ниво.
4.6.2. Клиника (отделение) по ЛЛ на Б ниво.
4.6.3. Отделения със спомагателно значение.
4.7. Структурите по т. 4.6 се разполагат равномерно на територията на Република България,
използвайки структурата на университетските
лечебни заведения за болнична помощ и онкологичните диспансери.
4.8. Регионалните клиники (отделения) по ЛЛ
на А ниво трябва да бъдат оборудвани със:
4.8.1. Високоенергийни лъчетерапевтични
апарати.
4.8.2. Възможности за фигуриране на лъчевите
снопове.
4.8.3. Приспособления за позициониране и
имобилизация на пациента.
4.8.4. Подходящо дозиметрично и лъчезащитно
оборудване на дозата.
4.8.5. Апаратурата в регионалните клиники
(отделения) по ЛЛ на А ниво трябва периодично
да се осъвременява.
4.8.6. Допълнителни изисквания:
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компютъризирани системи за локализиране и
планиране на лъчелечението;
възможност за модулиране на дозата.
4.9. Регионалните клиники (отделения) по ЛЛ
на В ниво трябва да бъдат оборудвани със:
4.9.1. Апаратура за мегаволтно перкутанно ЛЛ.
4.9.2. Възможности за фигуриране на лъчевите
снопове.
4.9.3. Съответно на апаратурата дозиметрично
и лъчезащитно оборудване.
4.9.4. Апаратурата в регионалните клиники
(отделения) по ЛЛ на В ниво трябва периодично
да се осъвременява.
4.9.5. Допълнителни изисквания:
компютъризирани системи за локализиране и
планиране на лъчелечението;
възможност за модулиране на дозата.
4.10. Отделенията по ЛЛ със спомагателно значение на регионално ниво обслужват населението
на съответната област с конвенционално ЛЛ и
основно провеждат палиативно ЛЛ.
4.10.1. Отделенията по ЛЛ със спомагателно
значение на регионално ниво могат да провеждат
и лечение на кожните карциноми с киловолтна
апаратура.
4.10.2. Отделенията по ЛЛ със спомагателно
значение на регионално ниво могат да бъдат
оборудвани с конвенционална ортоволтна и мегаволтна апаратура.
4.10.3. При промяна в оборудването и подготовката на кадрите отделенията по ЛЛ със спомагателно значение на регионално ниво могат да
се трансформират в такива с регионално значение
от А и Б ниво.
4.11. Оборудването на всички звена за ЛЛ
трябва да е съобразено с възможни прекъсвания
на облъчването при повреда, сервиз и провеждане
на осигуряване и контрол на качеството на ЛЛ.
4.12. Определянето на броя на апаратите и
техния вид трябва да осигури максимална ефективност и достатъчно време за всеки пациент, да
позволи точно и прецизно планиране, фиксиране
на пациента и облъчване.
4.13. Лъчелечебната апаратура трябва да бъде
постоянно в готовност за работа, за да се избегнат прекъсвания и да се осигури непрекъснато
и надеждно качество на лечението с минимален
лист на чакащи болни.
4.14. Всяка клиника (отделение) по ЛЛ трябва да
има програма за технологична модернизация, която
да планира периодична подмяна на оборудването.
4.15. Архитектурни и териториални връзки в
лечебните заведения, провеждащи ЛЛ:
4.15.1. Всяко звено за перкутанно ЛЛ трябва
да притежава следните помещения:
4.15.2. Приемно-консултативен кабинет.
4.15.3. Кабинет по анатомотопографско планиране на ЛЛ и контрол на ЛЛ.
4.15.4. Специални процедурни помещение за
всяка лъчетерапевтичната апаратура с команден
пункт.
4.15.5. Чакалня за пациенти, очакващи лъчетерапевтичните сеанси.
4.15.6. Стационар.
4.15.7. Помещение за дозиметрично планиране
на ЛЛ.
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4.15.8. Манипулационна.
4.15.9. Кабинети за лекари, физик и инженер.
4.16. Лъчелечебният стационар, в който се прилага брахитерапия (лечебен метод за въвеждане
на открити и закрити източници в организма на
пациента), трябва да разполага допълнително със
следните помещения, отговарящи на изискванията
на Наредбата за основните норми за радиационна защита (ДВ, бр. 73 от 2004 г.), приета с ПМС
№ 190 от 2004 г.:
4.16.1 Активна стая (стаи) за хоспитализиране
със санитарен възел;
4.16.2. Помещение за аплициране на радиофармацевтиците, респ. за аплициране на закрити
радиоактивни източници за лечение.
4.16.3. Хранилище за радиоактивни отпадъци.
4.16.4. Хранилище за радионуклиди.
4.16.5. Помещение за разпределяне на храната,
отделна мивка и шкаф за съдовете.
4.17. Други изисквания:
4.17.1. При липса на специален компютърен
томограф (КТ) за планиране на ЛЛ в клиниките
(отделенията) с регионално значение трябва да
се осигури достъп до използване на КТ за целите
на планирането.
4.17.2. Лечебното заведение, в което се помещава клиниката (отделението) по ЛЛ, трябва да
разполага с клинична лаборатория и отделение
по образна диагностика, ако самата клиника
(отделение) по ЛЛ не разполага с апаратура за
получаване на образи.
5. Персонал. Образование и поддържане на
професионалната квалификация.
5.1. Провеждането на лъчелечението се извършва от екипи, съставени от различни по образование
специалисти, диференцирани на две нива:
5.1.1. На първо ниво това са: лекари-лъчетерапевти и физици.
5.1.2. На второ ниво това са: лъчетерапевтични
лаборанти, медицински сестри и други медицински
и немедицински специалисти.
5.2. Броят на персонала трябва да е достатъчен,
така че за всеки негов член да се осигури спазване
на годишната граница на дозата съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита.
5.3. Дейностите, отговорностите и организационните връзки на всеки член от персонала в
цялостния процес на ЛЛ трябва ясно да бъдат
определени в длъжностните характеристики.
5.4. Всички лица, изработващи, пренасящи и
прилагащи клиничните и техническите данни за
ЛЛ, документират своята отговорност чрез подпис
в създадените документи (история на заболяването,
епикриза, лъчелечебен план, картон за проведеното ЛЛ, дневник за in vivo измервания, табели
за изписване на лекарства и др.). Допълнителна
информация може да се съхранява и на електронен носител.
5.5. За прилагане на йонизиращи лъчения в
лечебния процес се изисква документ за пра
воспособност за работа в сферата на йонизиращи
лъчения за всеки член на персонала.
5.6. Лекари-лъчетерапевти са лица, които имат
придобита специалност по ЛЛ.
5.6.1. Лекарите-лъчетерапевти осъществяват
следните функции:
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5.6.1.1. Консултиране на пациента, определяне
целта на лъчелечението и записване в листа на
чакащи.
5.6.1.2. Назначаване на допълнителни изследвания в извънболничната помощ, които подпомагат
вземането на решението по т. 5.6.1.1.
5.6.1.3. Назначаване на ЛЛ.
5.6.1.4. Планиране на ЛЛ.
5.6.1.5. Провеждане на ЛЛ.
5.6.1.6. Преценка на необходимостта и провеждане на лъче-химиолечение със сенсибилизиращи
тумора към радиацията дози на медикаментите.
5.6.1.7. Контролиране на ЛЛ, респ. лъче-химиолечението и клиничното проследяване на пациента.
5.6.1.8. Въвеждане на нови методи за повишаване ефективността на лъчелечението като водещ
метод с прилагане на периодично навлизащите в
практиката и разрешени за употреба лекарствени
продукти.
5.6.2. Лица, които не притежават специалност по
т. 5.6.1, могат да извършват отделни лъчелечебни
дейности под наблюдението и отговорността на
лекар – специалист по ЛЛ.
5.6.3. Лъчетерапевтът, поемащ писменна отговорност за цялостния процес на ЛЛ, трябва да
има специалност по ЛЛ.
5.6.4. Радикалното лъчелечение трябва да бъде
контролирано и/или клинично ръководено от лекар
със специалност ЛЛ.
5.6.5. Броят на лъчетерапевтите в клиника
(отделение) по ЛЛ се определя в зависимост от
нивото на отговорност, квалификация и технологичното є оборудване. Той трябва да съответства
на броя на случаите, преминаващи през звеното.
За допълнителното извършване на учебната и
научната дейност този брой трябва допълнително
да бъде увеличен.
5.6.6. Лекарите, които провеждат едновременно
лъче-химиолечение, трябва да притежават втора
специалност по онкология.
5.7. Медицински радиологични физици (МРФ) са
специалисти с висше образование, които участват
пряко в лъчелечебния процес и разделят отговорността с лекарите в специфична част от него.
5.7.1. Медицинските радиологични физици
писменно поемат отговорността за:
5.7.1.1. Физико-техническите параметри на
терапевтичните и помощните уредби и средства.
5.7.1.2. Правилното функциониране на системата за планиране на лъчелечението и изготвяне
на лъчетерапевтичния дозиметричен план.
5.7.1.3. Количествения контрол на аплицираната доза.
5.7.1.4. Осигуряването на индивидуалните защитни приспособления за пациента.
5.7.1.5. Дозиметричното калибриране и периодичните дозиметрични проверки на терапевтичните
уредби и помощните уредби и средства.
5.7.1.6. Калибрирането и метрологичния контрол
на средствата за измерване.
5.7.2. За МРФ могат да бъдат назначавани
физици, притежаващи бакалавърска степен по
физика и/или магистратура по медицинска физика.
5.7.3. След приключване на 5-годишно обучение
(работа) в клиника/отделения по ЛЛ лицата по
т. 5.7.2 трябва да придобият специалност „Медицинска радиологична физика“.
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5.8. В зависимост от вида на апаратурното
оборудване и натовареността на лъчелечебното
звено с пациенти може да бъде обособена лаборатория по клинична дозиметрия.
5.8.1. Лабораторията по клинична дозиметрия
в клиника (отделение) по ЛЛ трябва да бъде
ръководена от медицински физик-експерт (със
специалност медицинска физика).
5.9. Рентгенови лъчетерапевтични лаборанти са
специалисти, преминали през специално обучение,
преди да поемат отговорност за самостоятелно
извършване на лъчелечебна дейност.
5.10. Функционирането на клиника (отделение) по ЛЛ се обуславя от необходимостта да
бъде осигурен допълнителен персонал, включващ
медицински сестри, секретарки и персонал за
технологичното поддържане на всички дейности.
5.11. Специалистите по ЛЛ на първо ниво (лекари, физици, инженери) и на второ ниво (рентгенови лаборанти и сестри) трябва периодично
да преминават през програми за продължително
медицинско и немедицинско обучение.
6. Организиране, провеждане и контрол на
основните етапи в лъчелечебния процес:
6.1. Всички дейности от момента на влизане
на пациента в клиника (отделение) по ЛЛ до момента на напускането му трябва да бъдат описани.
6.2. Преди да се внедрят в лечебната практика,
всички нови методи и техники за ЛЛ трябва да
бъдат проверявани. При необходимост могат да
се провеждат допълнителни проверки и тестове,
като се използват различни и независими начини
за контрол на методите за ЛЛ и за оценка на клиничните резултати. Рутинните проверки трябва да
са достатъчно чести в хода на лечението, за да се
открият грешките, колкото е възможно по-рано.
6.3. Клинико-биологично планиране:
6.3.1. Цялата информация за пациента трябва да
бъде събрана и съхранявана, след като лечението е
приключило. Ако преди това е извършено друго ЛЛ,
трябва да се документират видът на използваната
техника, непосредственият резултат и оценката на
късните лъчеви реакции и увреждания.
6.3.2. За провеждането на ЛЛ трябва да бъде
направена хистопатологична диагноза.
6.3.3. За определяне целта на лъчелечението – палиативна или радикална, е необходимо
заболяването на пациента предварително да бъде
стадирано според TNM на UICC или други международно одобрени класификации или системи
за стадиране (FIGO).
6.3.4. Целта на лечението трябва да бъде ясно
записана в историята на заболяването на пациента .
6.3.5. Информация за стадия на заболяването,
прогноза, ранни и късни ефекти от лечението
трябва да бъдат разяснени на пациента съобразно
културното и религиозното му ниво.
6.3.6. Всички детайли относно клинико-биологичното, анатомотопографското и дозиметричното
планиране на ЛЛ, измерванията in vivo, контролиране на лъчелечебния план и друг вид контрол
трябва да се съхраняват в историята на заболяването или друга документация за пациента и да се
пазят минимум 10 години.
6.3.7. Препоръчва се при провеждане на лъчелечението да се вземат предвид периодично
приеманите с консенсус от Гилдията на лъчетера-
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певтите в Република България и публикувани от
нея методични указания за най-разпространените
онкологични заболявания. За редките нозологии
може да се ползват националният и международният опит.
6.3.8. Преди започване на лъчелечението лекарят
трябва да получи от пациента в писмена форма
информирано съгласие за предстоящото лечение,
което да се съхранява в историята на заболяването.
6.4. Позициониране и имобилизация на пациента:
6.4.1. Планирането на лъчелечебните процедури
трябва да съобрази най-подходящото и удобно
положение на пациента, приспособленията за
обездвижване, начините за маркиране на облъчваните полета.
6.4.2. Позиционирането и имобилизацията на
пациента трябва да са лесно изпълними и повторими.
6.5. Анатомотопографско планиране на лъчелечението:
6.5.1. Стандартът приема изискванията на
Международната комисия ICRU, отразени в доклади № 50 от 1993 г. и № 60 от 1999 г., като се
определят поне три нива за описване на дозата,
свързани с линейно, равнинно (двуизмерно) и
обемно планиране съгласно табл. № 1.
6.5.2. За някои случаи процесът на планиране
може да изисква дефиниране на допълнителни
по-сложни нива на планиране. За определяне на
обемите за планиране и пространствено локализиране на лъчечувствителните органи и структури
във и около планирания обем се изискват геометрични и други данни.
6.5.3. При дозно разпределение в две равнини
данните за пациента могат да бъдат получени от
един или повече КТ среза през облъчвания обем,
направени при позициониране на пациента в
положението за облъчване. Обичайно е използването на две рентгенови графии във фас и профил,
направени на симулатор, и клинично направен
трансверзален срез на пациента.
6.5.4. За обемно планиране данните за пациента се получават от КТ изследване. Необходими са достатъчен брой подходящо разположени
КТ образи на пациента в позиция за облъчване
заедно с външни репери за разположението на
сканираната област.
6.5.5. Всички данни за планиране на пациента
трябва да се вземат в положението му за облъчване.
6.5.6. Лъчетерапевтът, който планира ЛЛ, е
отговорен за определянето и изобразяваването
на същинския туморен обем (СТО) и клиничния
мишенен обем (КМО). Тези процеси изискват
съобразяване с всички налични клинични данни
и данни от образната диагностика.
6.5.7. Допълнителни зони на сигурност се изискват за определянето на планирания мишенен
обем (ПМО), след като е дефиниран КМО. Зоните
на сигурност около КМО се определят съобразно
геометричните параметри (свързани с апаратурата) и движенията на пациента и неговите органи
(свързани с прилаганата техника – фиг. 1 и табл.
№ 2 (по ICRU 50).
6.5.8. Отговорност за определянето и изобразяването на ПМО поема лекарят, който изготвя
лъчелечебния план.
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6.5.9. Допълнителна информация за ПМО се
генерира чрез наслагването на образи, получени и
чрез MRI, PET и др. към КТ данни за планиране.
Използването на множество срезове на планиращия КТ визуализира движенията на органите
(като дишане и гълтане) и може да прецизира
дефинирането на обемите.
6.5.10. Извършващият планирането лъчетерапевт предоставя на медицинския радиологичен
физик т.нар. анатомотопографски план, който
включва: клиничния мишенен обем(и); органи и
структури, които ограничават предписанието на
дозата; изискваната доза в тумора (мишената) и
допустимата доза за изобразените рискови органи
и структури; дали лечението ще се състои от един
или няколко етапа – позиция относно етапно намаляване или за разделяне на КМО; изискване към
определен вид техника или качество на лъчението
или това се оставя на решението на физика.
6.5.11. Определянето на СТО и КМО е задължение на лекаря, извършващ планиране на ЛЛ.
6.6. Дозиметрично планиране на ЛЛ:
6.6.1. Планираният мишенен обем се задава
от лекаря и се решава от медицинския радиологичен физик, следвайки приет локален протокол
за дозиметричното планиране.
6.6.2. Дозиметричният план при двуизмерно
планиране е графично представяне на дозното
разпределение най-често през равнина, разположена в центъра на лъчевите полета. Очертанията
на мишената са обозначени върху този единичен
централен план.
6.6.3. При сложни геометрични обеми (глава и
шия, шия и медиастинум) междинно положение
заема дозиметричното планиране в два допълнителни двуизмерни среза с изобразен КМО.
6.6.4. При триизмерно (обемно) планиране
клиничните данни и разпределението на дозата
се представят като обеми. Графичният дисплей на
планиращия компютър представя множество данни
в различни формати (триизмерно представяне,
хистограми доза – обем за тумора, различните
органи и тъкани и др.). Получената hard-copy документация (компютърна информация, която може
да се напечата на хартия или да се представи на
дисплея) e обикновено сбор от тези данни.
6.6.5. Лъчелечебният план трябва да бъде
нормиран спрямо предписаната доза, като се
изчислява дозата в предложените от ICRU 50 и
ICRU 60 референтни точки съгласно табл. № 1.
6.6.6. Във всяко лъчелечебно звено трябва да
се изготвят протоколи, описващи принципите за
определяне на дозата в мишенния обем. Допустимите граници на толерантните дози за критичните
нормални органи и тъкани се определят съобразно
световния опит, съобразени с клиничния опит на
съответната клиника (отделение) по ЛЛ.
6.6.7. Физикът изработва начален дозиметричен
план. При необходимост и при поискване от лекаря
физикът сменя данните за оптимизиране на плана.
6.6.8. Всяко отделение трябва да изработи
правила за приемливост на лъчелечебния план.
6.7. Утвърждаване на плана за ЛЛ:
6.7.1. Процесът на планиране завършва, когато
дозиметричният план се утвърди от планиращия
лекар и той вземе решение за използването му в
процеса на ЛЛ.
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6.7.2. За утвърждаване на лъчелечебен план е
необходим съвместен преглед на всички налични
данни от планиращите ЛЛ лекар и физик.
6.8. Окончателно предписание на ЛЛ:
6.8.1. Процесът на планиране завършва, когато
планиращият лекар посочи общата доза в референтните точки на утвърдения план и уточни броя на
фракциите и продължителността на лечебния курс.
6.8.2. Отговорност за утвърждаването на лечебния план носи лекарят-лъчетерапевт.
6.9. Изчисляване на времето за всеки лъчелечебен сеанс:
6.9.1. Времето за облъчване (респ. мониторните
единици) за всяко поле се изчисляват в последния
етап на планиране. Тези данни имат основно значение за провеждане на облъчването и са обект на
последващи проверки. Изчислението на времето
за облъчване трябва да се прави от физика, отговорен за изработването на лъчелечебния план.
6.9.2. Изчисляването на времето за всеки
лъчелечебен сеанс (респ. мониторните единици)
трябва да се проверява от две лица.
6.10. Лечебните заведения, в които се извършва
дейност по ЛЛ, разработват система за качество
и контрол на ЛЛ.

6.10.1. Системата за качество и контрол
включва описани периодични процедури съгласно Наредба № 30 от 2005 г. за условията
и реда за осигуряване защита на лицата при
медицинско облъчване (обн., ДВ, бр. 91 от
2005 г.; изм., бр. 99 от 2006 г.), обхващащи използваните апаратура и техники.

6.10.2. Минималните изисквания за контрол
включват:
6.10.2.1. Проверки за областта на пациента,
която се лекува, входните точки на полетата,
положението за позициониране и обездвижване.
6.10.2.2. Проверки на лъчевия сноп – дали
всички параметри са описани съобразно дозимет
ричния план, дали средствата за моделиране на
лъчевия сноп са точно означени и съответстват на
плана на пациента, тяхната точна позиция върху
болния и означаването им върху картона за ЛЛ.
6.10.2.3. Проверки на точните параметри на
облъчването: вид на апаратурата, контрол на времето за ЛЛ, сеанс (мониторни единици) преди и
по време на облъчване и контрол на часовника
за отмерване на точно зададеното време.
6.10.2.4. Редовният контрол на картоните за
ЛЛ по време на лъчелечебния курс подпомага
откриването на грешки в данните за осъществяване на ЛЛ.
6.10.2.5. Извършените проверки трябва да се
документират, като бъдат подписани от отговорните
за това лица съобразно задълженията, посочени
в длъжностните им характеристики.
6.11. Провеждане на лъчетерапевтичните сеанси:
6.11.1. Във всяка клиника (отделение) по ЛЛ
трябва да има описана процедурата, която да
осигурява надежност и точност при прехвърлянето
на данните от процеса на планиране към процеса
на провеждане на облъчването.
6.11.2. Когато планирането е извършено чрез
компютърна планираща система, всички данни,
необходими за практическото изпълнение на лъчелечебния план, се отпечатват на хартиен носител. Възможно е електронно прехвърляне на тези
данни между планиращата система, симулатора
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и лъчетерапевтичния апарат. Тези данни могат
да се използват при процесите на верификация.
Препоръчва се записване на точната роля и отговорности на персонала.
6.12. Възпроизводимост на облъчването – това
е възможността да се аплицира предписаната огнищна доза точно в КМО в границите на приетия
толеранс. Целият процес, свързан с провеждане
на ЛЛ, може да влияе върху възпроизводимостта.
6.12.1. Възпроизводимостта при провеждане на
ЛЛ изисква последователност във всички важни
стъпки, например: подходяща, добре технически
обслужвана и периодично контролирана апаратура; пълна и точна дозиметрия, планиране на ЛЛ
и пренасяне на данните; точни лъчетерапевтични
техники и методи за повторяемост на позиционирането и обездвижването. Постигнатата точност
варира при различните локализации и техники. Това
e свързано с избраните зони на сигурност за ПМО.
6.12.2. Всяка клиника/отделение по ЛЛ при
необходимост трябва системно да преразглежда
и обновява текущата си практика чрез писмени
процедури, описващи всяка нова лъчелечебна
техника.
6.13. Документация на ЛЛ:
6.13.1. Всяка процедура през време на планирането и провеждането на лечението трябва да
бъде записана чрез съответна идентифицикация,
включваща една или няколко от следните данни:
име на пациента, ЕГН, номер на история на заболяването, номер на анатомотопографския план,
номер на дозиметричния план, пореден номер на
облъчване и др.
6.13.2. В историята на заболяването се отбелязва предписването на ЛЛ и неговата цел с дата
и подпис на планиращия лъчетерапевт.
6.13.3. Попълва се и документ (картон за лъчелечение) за детайлите на лечението, съдържащ всички
съществени данни и детайли за ЛЛ. Видът на този
документ може да бъде различен за всяка клиника
(отделение) по ЛЛ, но трябва да съдържа данните,
посочени в табл. № 3. Копие от този документ може
да се съхранява и на електронен носител.
6.13.4. Анатомотопографските изображения на
КМО и дозиметричното планиране на ПМО се
съхраняват отделно.
6.13.5. Формата за лаборанта, съставна част
от документа (фиш за ЛЛ) за ЛЛ, трябва да е с
кратки, ясни, пълни и точно обозначени данни
за провеждане на лъчелечебни сеанси. Техниката
на облъчване трябва да е изобразена върху фиша
схематично или с фотоснимка. Тя може да бъда
съхранена и като компютризирана софтуерна
информация.
6.13.6. Всички процедури трябва да се документират. При компютризирано ЛЛ всички
документи трябва да могат да се проследят чрез
идентификационен код на пациента, съхранявани
и на електронен носител.
6.13.7. Лаборантите, провеждащи ЛЛ, трябва
да сверяват всички данни от фиш за ЛЛ при
всеки сеанс.
6.13.8. Записът за всяка проведена фракция на
мегаволтна апаратура трябва да е подписан от
лаборанта, провел процедурата.
6.14. Обозначаване на входните точки и полета,
позиция и движения на пациента.
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6.14.1. За позиционирането на пациента по време
на планирането и ЛЛ е желателно да се използва
ортогонална светлинна или лазерна система.
6.14.2. Очертанията на полетата върху кожата,
разстоянието между тях, разстоянието източник –
повърхност (РИП), а при използване на фиксатори – тяхното правилно положение (shell fit), и
др. са начините за оценка на повторяемостта в
положението и обездвижването на пациента при ЛЛ.
6.14.3. При настъпили промени лаборантът
докладва на планиращия лъчетерапевт, което може
да изисква повторно планиране или локализиране
(симулиране).
6.15. Препоръчително е всяко звено за ЛЛ да
има описани процедури за необходимите проверки
и тяхната честота на лъчетерапевтичната и спомагателната апаратура съгласно приложение № 10 на
Наредба № 30 за условията и реда за осигуряване
защита на лицата при медицинско облъчване.
6.16. Границите на полето, РИП и положението
на облъчване и имобилизация трябва да се контролират при всеки сеанс. През време на облъчването
пациентът трябва да бъде непрекъснато следен
от единия рентгенов лаборант чрез телевизионна камера или чрез on-line образ за евентуално
извършено движение. Пултът за управление на
апарата трябва да се следи по същото време от
другия рентгенов лаборант.
6.17. Всяко лъчетепевтично звено трябва да
има описани процедури за случаите, в които се
налагат промени във формата и положението на
тялото на пациента, които могат да повлияят на
провеждането на ЛЛ, както и мерките, които се
налагат в тези случаи.
6.18. Верификацията на лъчелечебния обем трябва да се извършва съобразно наличните помощни
средства в звената по ЛЛ и според сложността
на плана за ЛЛ.
6.19. Преместване на пациента от един на
друг апарат:
6.19.1. При повреда се налага преместването на
пациента от един апарат на друг. Преместването
между напълно сравними апарати е препоръчително, особено ако те имат автоматично електронно
преместване на файловете и устройство за запис,
които запазват целостта на файла с данните. Ако
апаратите не са напълно еднакви, трябва да има
изработена сигурна стратегия за точно и сигурно
преместване на пациенти, за които прекъсване
на лечението е нежелателно, съгласно табл. № 4.
6.19.2. Прехвърлянето на пациентите от един
на друг апарат трябва да се извършва съобразно разписани процедури в съответните лечебни
заведения.
6.20. Всяка клиника (отделение) по ЛЛ трябва
да разполага с описание на необходимия комплекс
от мерки при повреда на апаратурата, прекъсване
на лъчелечебния курс, удължаване на общото лечебно време и други непредвидени обстоятелства
съгласно табл. № 4 и 5.
6.21. Организацията в клиника (отделение) по
ЛЛ трябва да води до минимално възможно прекъсване на ЛЛ. Това налага наличие на два сходни
по енергия и възможности мегаволтни апарата.
6.22. Прекъсването на ЛЛ през националните
празници трябва да бъде организирано така, че
това да се отрази в най-малка степен на лъчелечебния процес. Методите за компенсиране
удължаването на общото лъчелечебно време са
посочени в табл. № 5.
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6.23. Оценка на резултатите от ЛЛ:
6.23.1. Перкутанното ЛЛ включва оценка на
баланса между ползата (вероятността за излекуване
на тумора) и риска за лъчеви усложнения.
6.23.2. Препоръчително е информацията за
изхода от ЛЛ на всеки пациент да съдържа следните показатели: туморен контрол; преживяемост;
характер и степен на лъчевите реакции; качество
на живота на пациента след лечението.
6.24. Грижи за пациента:
6.24.1. Всеки пациент трябва да получава пълни грижи от лъчетерапевта и лъчетерапевтичния
лаборант по време на лечението, за да се осигури
последователността на облъчването.
6.24.2. През време на ЛЛ физическото състояние на пациента трябва да се контролира от
медицинска сестра и лекар за общи и локални
лъчеви реакции, които се докладват на лекаря.
6.24.3. Лекарят-лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъче-химиолечение.
6.24.4. Практиката на лъчелечебното звено определят вида и честотата на регулярните прегледи
по време на ЛЛ.
6.25. Проследяване на пациенти, провели ЛЛ.
Оценка на резултатите.
6.25.1. Проследяването на болните е част от
лечебния процес за уточняване на изхода от ЛЛ.
Проследяването трябва да документира изхода
от лечението и случаите на рецидив или втори
карцином; да опише характера и степента на
ранните и късните лъчеви реакции; да препоръча провеждане на симптоматично лечение при
необходимост в случай или на рецидив, или на
усложнения; възможно най-рано да установи рецидиви с цел овладяването им; да предложи на
пациента психосоциална подкрепа.
6.25.2. Времето за проследяване варира според
характера на туморния процес и различните срокове
на изява на реакциите и евентуално усложненията
от лъчелечението.
6.25.3. Алгоритъмът за проследяване трябва да
се извършва съгласно осъвременени методични
указания.
6.25.4. Основната документация за ЛЛ трябва
да се съхранява поне 10 години.
7. Система за осигуряване на качество и контрол на ЛЛ:
7.1. Всяко лъчетерапевтично звено трябва
първоначално за изготви и периодично да осъвременява съобразно апаратурата си план-график
за ежедневните, ежемесечните и ежегодните периодични проверки за контрол на качеството на
апаратурата.
7.2. Всяка клиника (отделение) по ЛЛ трябва
да има описани процедури за регистриране и
разглеждане на инцидентите.
7.3. Всяко лъчетерапевтично звено трябва да има
разписан авариен план за действие при възможни
аварийни ситуации в лъчелечението.
7.4. Всяка клиника (отделение) по ЛЛ трябва
да събира специфична информация за грешките
и инцидентите, както и за условията, създаващи
пропуски на всеки етап от лъчелечебния процес.
7.5. Дейностите на всяка клиника (отделение)
по ЛЛ трябва да бъдат съобразени с националното законодателство и изискванията в областта
на лъчезащитата.
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Та б л и ц а № 1
Нива за описване и докладване на дозата по ICRU Report 50: Prescribing, Recording and Reporting
Photon Beam Therapy
Ниво

Резюме

Детайли (описание)

1. Базово Описва се дозата
в референтните
точки на ICRU
50 и вариациите
по хода на централния лъч

Минималните изисквания за докладване могат да се изпълняват във всички
центрове, включително и в тези с ограничени апаратурни, дозиметрични
и компютърни възможности. Минималното ниво може да е достатъчно,
когато се прилагат прости техники (палиативно лечение). За това ниво
оценката на минималната и максималната доза в ПМО и в референтните
точки съгласно ICRU 50 могат да бъдат определяни чрез използването
на таблиците за процентната дълбока доза по централния лъч. Известна
информация за дозното разпределение извън централния лъч също може
да се получи с използването на стандартните изодозни карти.

Стандартът за планиране на дозата на това ниво позволява обмен между
различните центрове на по-пълна и представителна информация. За това
Разпределението ниво е възможно дефинирането на СТО, КМО и ПМО в един или повече
на дозата се изчис- срезове чрез използване на подходящи срезове на пациента и/или модерни
2. Напред- лява в двуизмерна образни методи (СТ или MRI срезове и реконструкции). Пълното разпренало
равнина
деление на дозата се изчислява в централния срез и останалите срезове с
използването само на данните за централния срез и при нужда се правят
корекции за тъканна нехомогенност.
Разпределението
3. Развито на дозата се изчислява в обеми
(триизмерно)

Представянето на планирането на дозата за ниво 3 осигурява развитието
на нови технологии и проучвания в лъчелечението. За това триизмерно
(обемно) ниво на планиране е възможно изчисление на дозното разпределение за всеки лъчев сноп (включително и некомпланарен) и представяне на хистограми за дозата и облъчвания обем на тумора и критичните
тъкани и органи.

Схематично представяне на различните
обеми

Същински туморен обем
Клиничен мишенен обем
Планиран мишенен обем
Третиран обем
Облъчван обем

Фиг. 1. Примерни облъчвани обеми при злокачествените заболявания и тяхното описание
към табл. № 1.
Та б л и ц а № 2
Описание на обемите на лъчелечение
Обем

Описание

1

2

Същински тумо- Демонстративният (видимият)
рен обем
тумор
(СТО)
Клиничен мише- Видимият тумор (ако същестнен обем
вува), а също и обемът с
(КМО)

1

2
очакваното (субклинично) разпространение на заболяването,
тоест границите около СТО и
рагионалните лимфни възли
според стадия на заболяването,
които трябва да бъдат лекувани.
КМО е чисто клинико-анатомично понятие.

Планиран мише- Клиничният мишенен обем или
нен обем
обеми и необходимите грани(ПМО)
ците около тях според размера
и формата на използваните
полета. ПМО е геометрично
понятие, използвано, за да е
сигурно, че КМО ще получи
предписаната доза, и то е дефинирано в дадена координатна
система. Не съществуват различни възможности за разширяване на КМО в четирите
направления.
Облъчван обем

Обемът, който получава доза,
необходима за локален туморен
контрол или палиация.
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1

2

Третиран обем

1

Обемът, който получава доза,
важна за толеранса на нормалните тъкани (с изключение на
тези, дефинирани специално
като рискови органи).

Та б л и ц а № 3
Примерен вид на документа (фиш за лъче
лечение), съдържащ данни за лъчелечението
на пациента
Заглавие

Общата доза в огнището и отделни
участъци, брой и честота на фракциДанни за до- ите, доза на фракция и общо време
зата и вре- за тяхното реализиране със степента
мето
на допустимите отклонения.
Избраният терапевтичен апарат,
енергия и вид на лъчевия сноп.
Данни за
Описание на позицията на пациента
п о з и ц и о н и - (по гръб, по корем и др.) заедно с
рането на
целите и постановката
пациента
Информация
за центриране във връзка
с пациента и
полетата

Информация за центриране във
връзка с анатомията на пациента
и системите за обездвижване за
дву- или триизмерното планиране.

Име и област.
Информация за колиматора и за
Номер и/или симетрията.
описание на Мониторни единици/доза.
поле
РИП или изоцентрично облъчване.
РИП или РИЦ.
М о д и ф и к а - Компенсатори, блокове, клинове,
тори на лъ- индивидуално формиране на полето
чевия сноп или болуси.
Ъгли на ротация на главата, колиматора и масата.
Та б л и ц а № 4
Категории тумори, при които доказателствената
медицина препоръчва да не се допуска прекъсване
на облъчването и удължаването на общото лечеб
но време при радикалното ЛЛ, което се отразява
негативно върху лечебните резултати

1
Категория 1

Описание

Ниво на доказателствена медицина и
препоръчително поведение

2

3

Плоскоклетъчни карциноми
на главата и
шията и плоскоклетъчни
карциноми на
шийката на
матката

Ниво IА
Не се прекъсва ЛЛ
курс* и/или се извършват мероприятия съгласно таблица
№ 5
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3

Спиноцелуларните карциноми на вагината,
кожата, белия
дроб, медулобластома

Ниво II A
Съгласувано решение във всяк������
а кли����
ника (отделение) по
лъчелечение.

Категория 2

Преходноклетъ- Противоречиви данчен карцином ни – не се предлага
н а п и к о ч н и я ограничение.
мехур и всички
други видове тумори

Категория 3

Палиативно ЛЛ Няма данни, че препри всички ви- късването на палидове тумори
ативното ЛЛ има
негативен резултат.

Детайли

Заболяване и стадий, третирана
зона и намерения (лечебна проДанни за па- грама).
циента
Други важни данни, свързани с
пациента/процеса.
Брой на планираните фази на лечението и към коя фаза се отнася
предписанието.

Тумори

ВЕСТНИК

Та б л и ц а № 5
Методи за компенсиране удължаването на об
щото лъчелечебно време
1. Прехвърляне на пациенти на друг апарат������
– п��
ациентите от категория 1 и по-възможност тези
от категория 2 трябва да се облъчват ежедневно
с изключение на събота и неделя. При повреда
трябва да се прехвърлят на уредби със същата
характеристика.
2. Ускоряване
�������������������������������������������
на лечебния курс����������������
– когато облъчването се прекъсне с един ден, това трябва да се
компенсира в същата седмица с едно облъчване
в събота или втора фракция през седмицата с
интервал от минимум 6 часа.
3. Радиобиологична компенсация.
3.1. Повишаване на дозата за фракция за компенсация на прекъсвания от 1 – 2 дни при облъчване
с 2 Gy, като се приложи единична фракция от
3,22 Gy за не повече от 3 дни.
3.2. Повишаване на общата огнищна доза чрез
изчисления съгласно αβ модела колко трябва
да се повиши общата доза, за да се компенсира
удължаването на общото лечебно време.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 11 февруари 2010 г.
за специалните изисквания за участие в одоб
рените схеми за национални доплащания и
за специфично подпомагане за 2010 г.
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане, които се прилагат през 2010 г.
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(2) През 2010 г. се прилагат следните схеми
за национални доплащания и мерки за специфично подпомагане:
1. схема за национални доплащания на
хектар земеделска земя;
2. схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството;
3. схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството;
4. схема за национални доплащания за крави
с бозаещи телета, обвързана с производството;
5. схема за национални доплащания за клане
на говеда, обвързана с производството;
6. схема за национални доплащания за овце
майки и кози майки, обвързана с производството;
7. схема за поддържане на производството на
краве мляко в икономически уязвими ферми,
обвързана с производството;
8. схема за поддържане на производството на
краве мляко в необлагодетелстваните райони,
обвързана с производството;
9. схема за поддържане на производството
на краве мляко в нитратно уязвимите зони,
обвързана с производството.
Раздел II
Специални изисквания по схемите за нацио
нални доплащания
Чл. 2. (1) Допустими за подпомагане с
национални доплащания на хектар са всички
земеделски площи на територията на страната,
които са допустими за подпомагане по Схемата
за единно плащане на площ, с изключение на
постоянно затревените площи (пасища, мери
и ливади) и площите:
1. с винени сортове лозя;
2. заявени за подпомагане по схемата за
производство на ягоди и малини, предназначени
за преработка;
3. с тютюн.
(2) Право на подпомагане по схемата за
национални доплащания на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:
1. 0,5 хектара трайни насаждения, или
2. един хектар за всички останали земеделски площи.
Чл. 3.(1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн
през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран
по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия (ЗТТИ), и продължават да извършват
земеделска дейност.
(2) Помощта по схемата за национални
доплащания за тютюн се изплаща на килограм
въз основа на средногодишното количество
изкупен качествен (1 – 3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период по ал. 1.
Когато земеделският стопанин не е отглеждал
тютюн през всичките три години от референтния
период, помощта се определя въз основа на
средногодишното количество изкупен тютюн
по сортови групи за годините, през които е
отглеждал тютюн.
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(3) Фонд „Тютюн“ определя за всеки производител на тютюн по ал. 1 референтното количество
тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови
групи съгласно ал. 2, на база количествата
тютюн, изкупен и премиран по реда на ЗТТИ.
Фонд „Тютюн“ предоставя тази информация на
Държавен фонд „Земеделие“ и осигурява достъп до електронните бази данни за изкупения
и премиран тютюн през референтния период.
По искане на земеделския стопанин, кандидат
по тази схема, Фонд „Тютюн“ му издава удостоверение за референтното количество тютюн,
подлежащо на подпомагане по сортови групи.
(4) При подаване на общото заявление
кандидатите за подпомагане заявяват участие в
схемата, без да посочват количеството тютюн,
подлежащо на подпомагане.
Чл. 4. (1) Право на подпомагане по схемата за
национални доплащания за говеда, необвързана
с производството, имат земеделските стопани,
които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10
или повече говеда, регистрирани в Системата
за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Националната
ветеринарномедицинска служба.
(2) Помощта по схемата за национални
доплащания за говеда се определя въз основа
на броя на говедата на земеделския стопанин,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти към 28 февруари 2009 г.
Чл. 5. (1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за крави с бозаещи
телета има земеделски стопанин, който:
1. не притежава индивидуална млечна квота;
2. отглежда в стопанството си 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с
бозаещи телета, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Националната
ветеринарномедицинска служба.
(2) Подпомагане по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се
изплаща, когато след подаване на заявлението
за подпомагане земеделският стопанин продължава да отглежда кравите и/или юниците
по схемата за крави с бозаещи телета в срок
най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване и не притежава индивидуална
млечна квота през този период.
(3) Помощта по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се определя
въз основа на броя на кравите и юниците по
схемата за крави с бозаещи телета, които реално се отглеждат в стопанството и са заявени
за подпомагане.
Чл. 6. (1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за клане на говеда
имат земеделските стопани, които предадат за
клане на кланица или изнесат или предадат за
износ в трета държава най-малко 5 от следните
категории говеда:
1. бици, волове, крави и юници на възраст
над осем месеца;
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2. телета на възраст до осем месеца и с
кланично тегло до 185 kg.
(2) Подпомагане по схемата за национални
доплащания за клане на говеда се изплаща, когато:
1. говедата са заклани в кланица и кланичните трупове са класифицирани или говедата
реално са изнесени в трета държава в срок до
30 ноември на годината, през която е подадено
заявлението за подпомагане; говедата по ал. 1,
т. 1 се класифицират по скалата EUROP;
2. земеделският стопанин е отглеждал бици,
волове, крави и/или юници на възраст над осем
месеца в продължение най-малко на осем месеца преди датата на клането или износа или е
отглеждал телетата на възраст до осем месеца
в продължение най-малко на три месеца преди
клането или износа.
(3) Помощта по схемата за национални
доплащания за клане на говеда се определя въз
основа на броя на говедата по ал. 1, които са
заклани или изнесени съгласно ал. 2.
(4) Кандидатите за подпомагане са длъжни
в срок до 30 ноември да попълнят заявка за
плащане по образец и да представят в Държавен фонд „Земеделие“ копие от протокол
от кланицата по чл. 38в, ал. 3 от Закона за
животновъдството или копие от документ по
чл. 12 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и
износ на земеделски и преработени земеделски
продукти и контрола върху вноса и износа на
земеделски и преработени земеделски продукти,
приета с ПМС № 71 от 2007 г. (ДВ, бр. 31 от
2007 г.), за износ на говедата в трета държава.
Чл. 7. (1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за овце майки и
кози майки имат земеделските стопани, които:
1. отглеждат в стопанствата си:
а) 50 или повече овце майки, или
б) 50 или повече кози майки, или
в) 50 или повече овце майки и кози майки,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти на Националната ветеринарномедицинска служба;
2. продължат да отглеждат овцете майки и
козите майки в срок най-малко до 30 ноември
на годината на кандидатстване.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана
с производството, се определя въз основа на
броя на овцете майки и козите майки, заявени
за подпомагане, които реално се отглеждат в
стопанството.
Чл. 8. Нямат право на подпомагане по
схемите за национални доплащания по чл. 1,
ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 земеделски стопани,
които имат публични задължения към държавния бюджет.
Раздел IІІ
Специални изисквания по схемите за поддър
жане на производството на краве мляко
Чл. 9. (1) Право на подпомагане по схемата
за поддържане на производството на краве
мляко в икономически уязвими ферми имат
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производители на краве мляко, притежаващи
индивидуална млечна квота и стопанисващи
ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за
производство на краве мляко съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.;
изм., бр. 9 от 2009 г.);
2. в нея се отглеждат от 10 (включително) до
49 (включително) млечни крави, регистрирани
в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане
на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми се изплаща, когато
млекопроизводителите продължат да отглеждат
най-малко 90 % от млечните крави в срок до
30 ноември на годината на кандидатстване.
(3) Помощта по мярката за поддържане на
производството на краве мляко в икономически
уязвими ферми се определя въз основа на броя
на млечните крави, които реално се отглеждат
във фермата и са заявени за подпомагане.
Чл. 10. (1) Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве
мляко в необлагодетелстваните райони имат
производители на краве мляко, притежаващи
индивидуална млечна квота и стопанисващи
ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за
производство на краве мляко съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти;
2. се намира в териториалния обхват на
необлагодетелстваните райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния
им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ,
бр. 20 от 2008 г.);
3. в нея се отглеждат 10 и повече млечни
крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане
на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони се изплаща, когато
млекопроизводителите продължат да отглеждат
най-малко 90 % от млечните крави в срок до
30 ноември на годината на кандидатстване.
(3) Помощта по схемата за поддържане на
производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони е в размер на 110 % от помощта
по схемата за поддържане на производството
на краве мляко в икономически уязвими ферми
и се определя въз основа на броя на млечните
крави, които реално се отглеждат във фермата
и са заявени за подпомагане.
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Чл. 11. (1) Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на
краве мляко в нитратно уязвимите зони имат
производители на краве мляко, притежаващи
индивидуална млечна квота и стопанисващи
ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за
производство на краве мляко съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти;
2. се намира в нитратно уязвимите зони,
съгласно приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от
Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 29 от 2009 г.);
3. в нея се отглеждат 50 и повече млечни
крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане
на производството на краве мляко в нитратно
уязвимите зони се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко
90 % от млечните крави в срок до 30 ноември
на годината на кандидатстване.
(3) Помощта по схемата за поддържане на
производството на краве мляко в нитратно
уязвимите зони е в размер на 90 % от помощта
по схемата за поддържане на производството
на краве мляко в икономически уязвими ферми
и се определя въз основа на броя на млечните
крави, които реално се отглеждат във фермата
и са заявени за подпомагане.
Чл. 12. (1) Производителите на краве мляко
могат да подават заявления за подпомагане за
една млечна ферма само по една от схемите за
поддържане на производството на краве мляко.
(2) Производителите на краве мляко могат
да кандидатстват за подпомагане едновременно
по схемите за поддържане на производството
на краве мляко и по схемите за национални
доплащания, с изключение на схемата по чл. 1,
ал. 2, т. 4.
Раздел IV
Подаване на заявления по схемите за нацио
нални доплащания и за поддържане на про
изводството на краве мляко
Чл. 13. (1) За получаване на национални
доплащания по схемите, предвидени в чл. 1,
ал. 2, т.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9, земеделските стопани
подават общо заявление съгласно Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за подпомагане на
площ (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37
от 2009 г.).
(2) За получаване на национални доплащания по схемата, предвидена в чл. 1, ал. 2,
т. 5, земеделските стопани подават заявка за
плащане по образец, одобрен от изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“.
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(3) Земеделските стопани могат да кандидатстват за национални доплащания по чл. 1,
ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 по реда на ал. 1, ако
преди подаване на заявлението са актуализирали данните за техните животновъдни обекти
и за отглежданите в тях животни в Системата
за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Националната
ветеринарномедицинска служба.
(4) Заявлението по ал. 1 съдържа данните по
чл. 3 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и
реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, както и следните
данни за прилагане на схемите по чл. 1, ал. 2:
1. схемата или схемите по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8 и 9, за които се иска подпомагане;
2. таблица за говедата, кравите с бозаещи
телета, млечните крави, овцете майки и козите
майки, които земеделският стопанин отглежда,
с посочване на техния вид, категория, порода
и номера на ушните марки и които заявява за
подпомагане по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 4,
6, 7, 8 и 9;
3. таблица за регистрираните в Системата
за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти говеда към 28 февруари 2009 г., които заявява за подпомагане по
схемата по чл. 1, ал. 2, т. 3.
(5) Таблиците по ал. 4, т. 2 и 3 съдържат
данните за животните от Системата за идентификация на животните, налични в Интегрираната система за администриране и контрол.
(6) Лицата, които кандидатстват по схемата за тютюн, посочват в заявлението по ал. 1
земеделските площи, които стопанисват, независимо от техния размер и/или селскостопанските животни, които отглеждат, независимо
от техния вид и брой.
(7) Лицата, които кандидатстват по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 4, 6, 7, 8 и 9, могат да
заменят заявените животни с други животни,
отговарящи на изискванията за подпомагане
по съответната схема, при условие че:
1. извършат замяната на кравите или юниците
в срок до 20 дни и на овцете майки или козите
майки в срок до 10 дни от края на събитието,
което я е наложило;
2. заявят писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило:
а) в срок до 3 дни за регистриране в Системата
за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти;
б) в срок до 7 дни до съответния отдел за
прилагане схемите и мерките за подпомагане
в областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „овца майка“ е всяко женско животно от
рода на овцете, родило поне веднъж или на
възраст най-малко една година;
2. „коза майка“ е всяко женско животно от
рода на козите, родило поне веднъж или на
възраст най-малко една година;
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3. „трета държава“ е всяка държава, която
не е член на Европейския съюз;
4. „крави по схемата за крави с бозаещи
телета“ са крави майки от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода
за производство на месо и принадлежащи към
стадо, предназначено за отглеждане на телета
за производство на месо;
5. „юници по схемата за крави с бозаещи
телета“ са женски говеда на възраст над осем
месеца, които още не са се отелвали, от порода за производство на месо или родени от
кръстоска с порода за производство на месо
и принадлежащи към стадо, предназначено за
отглеждане на телета за производство на месо;
6. „ферма“ е животновъден обект, в който
се отглеждат млечни крави и се произвежда
сурово краве мляко.
Заключителни разпоредби
§ 2. Плащанията по схемите за национални
доплащания и по схемите за поддържане на
производството на краве мляко се извършват
след съгласуване и одобряване на схемите от
Европейската комисия.
§ 3. Системата за идентификация и регистрация
на животните по чл. 34 от Закона за подпомагане
на земеделските производители включва данните
от Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти на
Националната ветеринарномедицинска служба.
§ 4. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за подпомагане на площ (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на наредбата думите „подпомагане на площ“ се заменят с „директни
плащания“.
2. В чл. 1 т. 6 се изменя така:
„6. схемите за специфично подпомагане на
земеделските стопани;“.
3. В чл. 2, ал. 2 думите „Общото заявление за
подпомагане включва заявление за регистрация
и общо заявление за плащания на площ“ се
заменят с „Общото заявление за подпомагане
включва заявление за регистрация и заявление
за подпомагане“.
4. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4:
аа) буква „б“ и буква „в“ се отменят;
бб) буква „г“ се изменя така:
„г) за кандидатстване по схемите за подпомагане, обвързани с производство – таблица
за животните, регистрирани в СИРЖ в жи
вотновъден обект на името на кандидата, към
датата на подаване на заявлението и допустими
за подпомагане по тези схеми, с посочване на
техния вид, категория, порода, предназначение,
ушна марка/паспорт/електронен идентификационен (ЕИД) номер за всяко животно;“
б) в т. 7 се правят следните изменения и
допълнения:

ВЕСТНИК
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аа) в буква „г“ думите „31 юли“ се заменят
с „15 май“;
бб) създават се букви „м”, „н”, „о“ и „п”:
„м) извършва земеделска дейност;
н) при участие в схемите за национални
доплащания за животни и за тютюн и в схемите за поддържане на производството на
краве мляко – няма публични задължения към
държавния бюджет;
о) при участие в схемите за национални
доплащания за крави с бозаещи телета – не
притежава индивидуална млечна квота.
п) при участие в схемите за поддържане на
производството на краве мляко – притежава
индивидуална млечна квота.“
5. В чл.7 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в ал.1 думите „Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)
по чл. 30, ал. 2, т. 2 ЗПЗП“ се заменят със
„Системата за регистрация на кандидатите и
на заявленията за подпомагане (СРКЗП) по
чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПЗП“;
б) в ал. 2 изречение второ се заличава;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) В периода на подаване на заявленията
по чл. 4, ал. 1 регистрирането (очертаването) на
земеделските площи от земеделските стопани
за кандидатстване за подпомагане и промените
в тези площи до изтичане на срока по чл. 12,
ал. 2 се извършва в СРЗКП.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „СИЗП“ се заменят със „СРКЗП“, а думата „получава“ се заменя с „може да получи“.
6. В чл. 8 ал. 2 се отменя.
7. В чл. 10 ал. 8 се изменя така:
„(8) Общинските служби по земеделие по
чл. 9, ал. 1 са длъжни да предават представеното на хартиен носител общо заявление за
подпомагане, подписано от кандидата, и придружаващите го документи на съответния Отдел
прилагане схемите и мерките за подпомагане в
областната дирекция на ДФЗ. Предаването се
извършва с попълване и подписване на приемно-предавателен протокол в двудневен срок
от представяне на подписаното от кандидата
общо заявление за подпомагане. Копие от
заявленията се съхранява и в ОСЗ.“
8. В чл. 12, ал. 2 думата „приема“ се заменя
с „обработва“.
9. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2
се отменя.
10. Създава се преходна разпоредба:
„§ 1а. При кандидатстване по схемите и
мерките за директните плащания земеделските стопани могат да използват получените от
предварителната регистрация в СИЗП данни –
получените от общинските служби по земеделие
карти и „Таблица за използваните парцели“.“
11. В общото заявление за подпомагане се
правят следните изменения и допълнение:
а) заявлението за регистрация (форма за
физически лица и форма за юридически лица) и
общото заявление за плащания на площ (форма
за физически лица, форма за юридически лица)
се изменят така:
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Заявление за входяща регистрация.

ФЛ УРН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2010
Форма за физически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ В РА. ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ
ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С
РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Ново заявление

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на парцели/схеми/животни

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / EНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
e-mail

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля, прочетете указанията/

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (НДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството(НДТ)
Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството(НДК)
Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството(НДЖ3)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с производството
(НДКМ3)
Агроекологични плащания (АЕП)
Схема за подпомагане производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
`

С Т Р.
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Общи документи за физически лица
Копие на ЛК/паспорт на физическото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Общи декларации:
1. Всички представени документи са легитимни.
2. Съгласен съм данни от заявлението (имена) и размер на получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 1 т. 10 на
Регламент 1437/2007.
3.Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието
на упълномощен представител и съм запознат, че в противен случай финансовата субсидия няма да бъде изплатена.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3 и ЯМ се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в
земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2 и АЕП се изплаща Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за
национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на Република България.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани площи
(СЕПП, НДП,НР1, НР2, АЕП,ЯМ)
1.Ще спазвам условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на
земеделието и храните за парцелите, за които кандидатствам за субсидия.
2.Задължавам се, да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които кандидатствам за
субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
3. Към датата на подаване на настоящото заявление земеделските парцели, с които кандидатствам за подпомагане отговарят на Условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
4. Запознат съм с дефинициите за земеделска земя съгласно § 22, ал. 1и 5 от Постановление № 188 за изменение и допълнение на ППЗСЗЗ от
24 юли 2009г. (обн. в ДВ. бр.62 от 4 август 2009г.) и парцелите, за които кандидатствам за субсидия са в съответствие с тези дефиниции.

Декларации, задължителни при участие по мерките НР1 и НР2
1.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в планински райони с природни ограничения за поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР1).
2.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в райони с ограничения, различни от планинските поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР2).

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемите за национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1, НДЖ3,
НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3
Нямам публични задължения към националния бюджет

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДТ
Ще продължавам да извършвам земеделска дейност през текущата стопанска година и като доказателство за това посочвам всички земеделски
земи, които обработвам, и животни, които отглеждам.
През поне една от годините 2007,2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия.
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи, определено от
Фонд „Тютюн”

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДК

Ще продължавам да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата НДК в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване
Не притежавам млечна квота

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДКМ1, 2 или 3
Притежавам млечна квота
Ще продължавам да отглеждам най-малко 90% от заявените крави по схемите НДКМ1,2 или 3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване
Фермата/фермите, за които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно
Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДЖ3

Ще продължавам да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване

Подпис

Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
`

3

ЕКАТТЕ

2

№
по
ред

1

6

7

8

Култура
код

9

10

_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _

11

Площ
ха

12

13

СЕПП
14

НДП

15

НР1

Страница

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

5

Номер на парцел
от кампания 2009

Напояван

НР

16

НР2

17

Код

от

АЕП

Схеми за подпомагане

18

19

ЯМ

ВЕСТНИК

`

Масив

4

Физически
блок

Номер на БЗС от
кампания 2009
от СИЗП

За корекция

Данни за идентификация на парцела

Основание за
ползване

Таблица на използваните парцели 2010 година
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Таблица за животните, за кандидатстване по
схеми за подпомагане, необвързани с
производството
Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата

Вид
1

2

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

НДЖ
1

3

4

Говеда

3

4

5

НДКМ3

2

НДКМ2

Собственик на
животното

1

НДКМ1

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

Агроекологични плащания

НДК

Порода

За едно животно може да
е отбелязана САМО една
схема
НДЖ 3

Вид

Собственик на
ЖО

Таблица за отглежданите животни

АЕП на
животинска
единица
/код/

6

7

8

9

10

11

АЕП
базирани на
площ
/код/

Килограми,
/само за
Източно
Балканска
свиня/

12

13

Код на
развъдна
та
организа
ция/
ИАСРЖ

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис /дата

`

Страница

от

14
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ЮЛ УРН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2010
Форма за юридически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ В РА. ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ
ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С
РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Ново заявление

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на парцели/схеми/животни

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

ЕИК / БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЕНЧ

Лична карта/паспорт на управляващото лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
e-mail

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля,прочетете указанията/

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (НДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството(НДТ)
Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството(НДК)
Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството(НДЖ3)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с производството
(НДКМ3)
Агроекологични плащания (АЕП) Само с опълнетена и приложена форма за кандидатстване!
Схема за подпомагане на производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)Само с опълнена и

приложена форма за кандидатстване!

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/печат
`

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

Заявление за входяща регистрация.

БРОЙ 14
ЮЛ УРН

Общи документи за юридически лица
Копие на ЛК/паспорт на управляващото лице на ЮЛ
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от
6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Общи декларации:
1. Всички представени документи са легитимни.
2. Съгласен съм данни от заявлението (имена) и размер на получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 1 т. 10 на
Регламент 1437/2007.
3.Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и оторизираните представители на Европейската Комисия за извършване на проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието
на упълномощен представител и съм запознат, че в противен случай финансовата субсидия няма да бъде изплатена.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3 и ЯМ се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в
земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2 и АЕП се изплаща Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за
национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на Република България.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани площи
(СЕПП, НДП,НР1, НР2, АЕП,ЯМ)
1.Ще спазвам условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на
земеделието и храните за парцелите, за които кандидатствам за субсидия.
2.Задължавам се, да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които кандидатствам за
субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
3. Към датата на подаване на настоящото заявление земеделските парцели, с които кандидатствам за подпомагане отговарят на Условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
4. Запознат съм с дефинициите за земеделска земя съгласно § 22, ал. 1и 5 от Постановление № 188 за изменение и допълнение на ППЗСЗЗ от
24 юли 2009г. (обн. в ДВ. бр.62 от 4 август 2009г.) и парцелите, за които кандидатствам за субсидия са в съответствие с тези дефиниции.

Декларации, задължителни при участие по мерките НР1 и НР2
1.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в планински райони с природни ограничения за поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР1).
2.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в райони с ограничения, различни от планинските поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР2).

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемите за национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1, НДЖ3,
НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3
Нямам публични задължения към националния бюджет

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДТ
Ще продължавам да извършвам земеделска дейност през текущата стопанска година и като доказателство за това посочвам всички земеделски
земи, които обработвам, и животни, които отглеждам.
През поне една от годините 2007,2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия.
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи, определено от
Фонд „Тютюн”

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДК

Ще продължавам да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата НДК в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване
Не притежавам млечна квота

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДКМ1, 2 или 3
Притежавам млечна квота
Ще продължавам да отглеждам най-малко 90% от заявените крави по схемите НДКМ1,2 или 3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване
Фермата/фермите, за които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно
Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДЖ3

Ще продължавам да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване

Подпис

Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/печат
`
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Номер на парцел
от кампания 2009

Напояван

НР

16

НР2

17

Код

от

АЕП

Схеми за подпомагане

18

19

ЯМ

ВЕСТНИК

`

Масив

4

Физически
блок

Номер на БЗС от
кампания 2009
от СИЗП

За корекция

Данни за идентификация на парцела

Основание за
ползване

Таблица на използваните парцели 2010 година

ЮЛ УРН

ДЪРЖАВЕН

Подпис /дата

Землище

Заявление за входяща регистрация.
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участие
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ДЪРЖАВЕН

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ВЕСТНИК

Заявление за входяща регистрация.

БРОЙ 14

ЮЛ УРН

Таблица за животните, за кандидатстване по
схеми за подпомагане, необвързани с
производството
Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата

Вид
1

2

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

НДЖ
1

3

4

Говеда

3

4

5

НДКМ3

2

НДКМ2

Собственик на
животното

1

НДКМ1

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

Агроекологични плащания

НДК

Порода

За едно животно може да
е отбелязана САМО една
схема
НДЖ 3

Вид

Собственик на
ЖО

Таблица за отглежданите животни

АЕП на
животинска
единица
/код/

6

7

8

9

10

11

АЕП
базирани на
площ
/код/

Килограми,
/само за
Източно
Балканска
свиня/

12

13

Код на
развъдна
та
организа
ция/
ИАСРЖ

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис /дата

`

Страница

от
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БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Общо заявление за подпомагане .

ФЛ УРН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2010
Форма за физически лица

Дата на разпечатване

Този документ не се попълва от кандидата, а служебно и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за кандидата, по които
ДФ”Земеделие” ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи, количества продукти и/ или животни които не са
налични в общото заявление не са обект на подпомагане по схемите и мерките за директни плащания!

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / EНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
e-mail

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля, прочетете указанията/

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (НДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството(НДТ)
Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството(НДК)
Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството(НДЖ3)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с производството
(НДКМ3)
Агроекологични плащания (АЕП)
Схема за подпомагане производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
`

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

Общо заявление за подпомагане .

БРОЙ 14
ФЛ УРН

Общи документи за физически лица
Копие на ЛК/паспорт на физическото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Общи декларации:
1. Всички представени документи са легитимни.
2. Съгласен съм данни от заявлението (имена) и размер на получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 1 т. 10 на
Регламент 1437/2007.
3.Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието
на упълномощен представител и съм запознат, че в противен случай финансовата субсидия няма да бъде изплатена.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3 и ЯМ се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в
земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2 и АЕП се изплаща Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за
национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на Република България

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани площи
(СЕПП, НДП,НР1, НР2, АЕП,ЯМ)
1.Ще спазвам условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на
земеделието и храните за парцелите, за които кандидатствам за субсидия.
2.Задължавам се, да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които кандидатствам за
субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
3. Към датата на подаване на настоящото заявление земеделските парцели, с които кандидатствам за подпомагане отговарят на Условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
4. Запознат съм с дефинициите за земеделска земя съгласно § 22, ал. 1и 5 от Постановление № 188 за изменение и допълнение на ППЗСЗЗ от
24 юли 2009г. (обн. в ДВ. бр.62 от 4 август 2009г.) и парцелите, за които кандидатствам за субсидия са в съответствие с тези дефиниции.

Декларации, задължителни при участие по мерките НР1 и НР2
1.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в планински райони с природни ограничения за поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР1).
2.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в райони с ограничения, различни от планинските поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР2).

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемите за национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1, НДЖ3,
НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3
Нямам публични задължения към националния бюджет

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДТ
Ще продължавам да извършвам земеделска дейност през текущата стопанска година и като доказателство за това посочвам всички земеделски
земи, които обработвам, и животни, които отглеждам.
През поне една от годините 2007,2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия.
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи, определено от
Фонд „Тютюн”

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДК

Ще продължавам да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата НДК в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване
Не притежавам млечна квота

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДКМ1, 2 или 3
Притежавам млечна квота
Ще продължавам да отглеждам най-малко 90% от заявените крави по схемите НДКМ1,2 или 3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване
Фермата/фермите, за които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно
Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДЖ3

Ще продължавам да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване

Подпис

Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Основание за
ползване

Таблица на използваните парцели 2010 година

ФЛ УРН

ДЪРЖАВЕН

Подпис /дата

Землище

Общо заявление за подпомагане .

Поредна
година на
участие

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

БРОЙ 14
С Т Р. 4 7

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ВЕСТНИК

Общо заявление за подпомагане .

БРОЙ 14

ФЛ УРН

Таблица за животните, за кандидатстване по
схеми за подпомагане, необвързани с
производството
Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата

Вид
1

2

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

НДЖ
1

3

4

Говеда

3

4

5

НДКМ3

2

НДКМ2

Собственик на
животното

1

НДКМ1

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

Агроекологични плащания

НДК

Порода

За едно животно може да
е отбелязана САМО една
схема
НДЖ 3

Вид

Собственик на
ЖО

Таблица за отглежданите животни

АЕП на
животинска
единица
/код/

6

7

8

9

10

11

АЕП
базирани на
площ
/код/

Килограми,
/само за
Източно
Балканска
свиня/

12

13

Код на
развъдна
та
организа
ция/
ИАСРЖ

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис /дата
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БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ВЕСТНИК
Общо заявление за подпомагане.

С Т Р. 4 9
ЮЛ УРН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2010
Форма за юридически лица

Дата на разпечатване

Този документ не се попълва от кандидата, а служебно и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за кандидата, по които
ДФ”Земеделие” ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи, количества продукти и/ или животни които не са
налични в общото заявление не са обект на подпомагане по схемите и мерките за директни плащания!

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

ЕИК / БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЕНЧ

Лична карта/паспорт на управляващото лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
e-mail

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля,прочетете указанията/

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (НДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството(НДТ)
Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството(НДК)
Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството(НДЖ3)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с производството
(НДКМ3)
Агроекологични плащания (АЕП) Само с опълнетена и приложена форма за кандидатстване!
Схема за подпомагане на производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)Само с опълнена и

приложена форма за кандидатстване!

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/печат
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С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

Общо заявление за подпомагане.

БРОЙ 14
ЮЛ УРН

Общи документи за юридически лица
Копие на ЛК/паспорт на управляващото лице на ЮЛ
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от
6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Общи декларации:
1. Всички представени документи са легитимни.
2. Съгласен съм данни от заявлението (имена) и размер на получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 1 т. 10 на
Регламент 1437/2007.
3.Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието
на упълномощен представител и съм запознат, че в противен случай финансовата субсидия няма да бъде изплатена.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3 и ЯМ се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в
земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2 и АЕП се изплаща Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за
национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на Република България.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани площи
(СЕПП, НДП,НР1, НР2, АЕП,ЯМ)
1.Ще спазвам условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на
земеделието и храните за парцелите, за които кандидатствам за субсидия.
2.Задължавам се, да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които кандидатствам за
субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
3. Към датата на подаване на настоящото заявление земеделските парцели, с които кандидатствам за подпомагане отговарят на Условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
4. Запознат съм с дефинициите за земеделска земя съгласно § 22, ал. 1и 5 от Постановление № 188 за изменение и допълнение на ППЗСЗЗ от
24 юли 2009г. (обн. в ДВ. бр.62 от 4 август 2009г.) и парцелите, за които кандидатствам за субсидия са в съответствие с тези дефиниции.

Декларации, задължителни при участие по мерките НР1 и НР2
1.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в планински райони с природни ограничения за поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР1).
2.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в райони с ограничения, различни от планинските поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР2).

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемите за национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1, НДЖ3,
НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3
Нямам публични задължения към националния бюджет

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДТ
Ще продължавам да извършвам земеделска дейност през текущата стопанска година и като доказателство за това посочвам всички земеделски
земи, които обработвам, и животни, които отглеждам.
През поне една от годините 2007,2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия.
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи, определено от
Фонд „Тютюн”

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДК

Ще продължавам да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата НДК в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване
Не притежавам млечна квота

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДКМ1, 2 или 3
Притежавам млечна квота
Ще продължавам да отглеждам най-малко 90% от заявените крави по схемите НДКМ1,2 или 3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване
Фермата/фермите, за които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно
Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата НДЖ3

Ще продължавам да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 в срок най-малко до 30 ноември на годината на
кандидатстване

Подпис

Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Таблица на използваните парцели 2010 година

ЮЛ УРН

ДЪРЖАВЕН

Подпис /дата

Землище

Общо заявление за подпомагане.

Поредна
година на
участие

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

БРОЙ 14
С Т Р. 5 1
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ДЪРЖАВЕН

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ВЕСТНИК

Общо заявление за подпомагане.

БРОЙ 14

ЮЛ УРН

Таблица за животните, за кандидатстване по
схеми за подпомагане, необвързани с
производството
Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата

Вид
1

2

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

НДЖ
1

3

4

Говеда

3

4

5

НДКМ3

2

НДКМ2

Собственик на
животното

1

НДКМ1

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

Агроекологични плащания

НДК

Порода

За едно животно може да
е отбелязана САМО една
схема
НДЖ 3

Вид

Собственик на
ЖО

Таблица за отглежданите животни

АЕП на
животинска
единица
/код/

6

7

8

9

10

11

АЕП
базирани на
площ
/код/

Килограми,
/само за
Източно
Балканска
свиня/

12

13

Код на
развъдна
та
организа
ция/
ИАСРЖ
14

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.
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ДЪРЖАВЕН

б) създава се приложение за кандидатстване
по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за
преработка:
„ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2010
Приложение за кандидатстване по схемата за
подпомагане на производителите на ягоди и
малини, предназначени за преработка
УИН
Специфични документи, необходими при кандидатстване за схемата за подпомагане на
производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)
1. Копие от Договор между земеделския
стопанин (физическо или юридическо лице) с одобрен първи преработвател		 
ИЛИ
2. Копие от Договор между одобрен изкупвач, представляващ кандидата, и
одобрен първи преработвател		 
ИЛИ
3. Копие от Договор между признатата
организация на производители, представляваща кандидата, и одобрен първи преработвател		 
ИЛИ
4. Копие от Договор между временно
признатата група производители, представляваща кандидата, и одобрен първи
преработвател
ИЛИ
5. Декларация за преработка от признатата група/организация на производители в случаите, когато е одобрен първи
преработвател, че ще преработи доставените количества ягоди и/или малини от земеделските стопани, които представлява
6. Копие от Договор между земеделския
стопанин и представляващата го страна
по т. 2, 3, 4, 5







7. Декларирам, че ще представя пред РА
документи, доказващи реалната доставка
на пресни ягоди и/или малини, в 10-дневен срок след фактическата доставка 		 “
§ 5. Наредба № 3 от 2009 г. за специалните
изисквания за участие в одобрените схеми за
национални доплащания (обн., ДВ, бр. 17 от
2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.) се отменя.
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 44,
ал. 2 и § 35, ал.1 от Закона за подпомагане
на земеделските производители.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за организацията на
граничния ветеринарномедицински контрол
при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни (ДВ, бр. 22 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „придружаващи лица, които пътуват с нестопански цели“ се заменят с
„които придружават без търговска цел пътници“.
2. В ал. 4 съкращението „ЕК“ се заменя с
„Европейската комисия (ЕК)“.
§ 2. Създава се раздел Іа:
„Раздел Іа
Изисквания към граничните инспекционни
ветеринарни пунктове (ГИВП), на които се
провежда граничен ветеринарномедицински
контрол на животни
Чл. 1а. (1) Граничните инспекционни ветеринарни пунктове, през които преминават
животни, се предлагат от генералния директор
на НВМС за одобрение от ЕК, ако:
1. са разположени на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на Република България с държави извън Европейския
съюз в непосредствена близост до държавната
граница, като се допуска разположение на
известно разстояние от ГКПП при географски
ограничения в зоната за граничен контрол, но
при условие, че пунктът е разположен далеч
от животновъдни обекти или места, където се
отглеждат животни, за които съществува риск
от заразно заболяване;
2. са разположени в зоната на митническия
контрол на ГКПП, даваща възможност за извършване и на други административни формалности, свързани с въвеждането на животните;
3. разполагат със:
а) определено място (алея) за подход и
достъп на превозни средства, превозващи живи
животни, за да се избегне ненужно изчакване
и забавяне;
б) приспособления за товарене и разтоварване на превозни средства, лесни за почистване и дезинфекция, както и съоръжения за
инспектиране, хранене, поене и третиране на
животните, като за същите е осигурено достатъчно свободно пространство, осветление и
вентилация, съобразени с броя на животните,
подлежащи на инспекции;
в) достатъчен брой официални ветеринарни
лекари и специално обучен помощен персонал,
притежаващи квалификация за извършване на
проверки, клинични прегледи и констатации
относно определени условия и изисквания,
съгласно чл. 3, 4, 5, 8, 9 и 23, с оглед броя
животни, обработвани на съответния ГИВП;
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г) достатъчно големи помещения на разположение на персонала, отговарящ за извършване на ветеринарните проверки, вкл. стаи за
преобличане, душове и тоалетни, осигурени с
топла и студена вода;
д) подходящи помещения и съоръжения за
вземане и обработка на проби, предназначени
за рутинните анализи, предвидени в нормативната уредба, осигурени с топла и студена вода;
е) обслужване от специализирана лаборатория в системата на НВМС или акредитирана
лаборатория извън системата на НВМС, с която
генералният директор на НВМС е сключил договор за извършване на специалните изследвания
на пробите, взети на пункта по разпореждане
на официалния ветеринарен лекар (ОВЛ);
ж) помещения, намиращи се в непосредствена близост, предназначени за подслон, почивка,
хранене, поене, лечение и (ако е необходимо)
клане на животните, за да им бъдат спестени
излишни страдания;
з) места за извършване на проверки, позволяващи прехвърлянето на животни от едно
превозно средство в друго при транспортирането им, разтоварването им, храненето им,
поенето им, подслоняването им, извършването
на ветеринарномедицинско обслужване и при
необходимост клане на място, за да се предот
врати ненужно страдание на животните;
и) оборудване, позволяващо бърз обмен на
информация в интегрираната компютризирана
ветеринарна система с другите гранични инспекционни пунктове, НВМС и централните
компетентни ветеринарни органи на държавите
членки, посочени в Наредба № 34 от 2006 г.
за изискванията за извършване на проверки
на животни, зародишни продукти, странични
животински продукти и продукти, получени от
тях, при обмен между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз (ДВ,
бр. 30 от 2006 г.);
й) съоръжения и помещения за почистване
и дезинфекция;
к) съоръжение (инсинератор) за унищожаване на малки количества суровини и храни
от животински произход, носещи епизоотичен
риск, съгласно чл. 206 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
л) указателни табла и контейнери за отпадъци;
4. са поставени под ръководството на ОВЛ,
отговорен за проверките и подпомаган от специализиран персонал.
(2) Официалният ветеринарен лекар по ал. 1,
т. 4 осигурява извършването на актуализация
на базите данни в частта, касаеща неговата
дейност в интегрираната компютризирана ветеринарна система.
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(3) След одобряване с Решение на ЕК
списъкът на одобрените ГИВП се обнародва
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 185, ал. 3
ЗВМД след заповед на министъра на земеделието и храните.
(4) Националната ветеринарномедицинска
служба изпраща на ЕК списък с ГИВП, които
отговарят за извършването на ветеринарните
проверки на животни, и информация, която
съдържа:
1. вида на ГИВП – пристанище, летище,
пътен контролен пункт или жп пункт;
2. вида на животните, които могат да бъдат
проверявани предвид наличното оборудване и
ветеринарен персонал, като се посочват видът
животни, които не могат да бъдат преглеждани на тези гранични пунктове, и периодът на
действие на специално одобрените гранични
пунктове – за регистрираните еднокопитни
животни;
3. броя на официалните ветеринарни лекари
и броя на помощния персонал или помощниците, които притежават специална квалификация,
като се посочва, че през работното време на
ГИВП има задължително поне един ОВЛ;
4. описание на оборудването и на помещенията, предвидени за извършване на проверка на
документацията, физическа проверка, вземане
на проби, лабораторни изследвания, тестове и
взимане на проби по преценка на ОВЛ;
5. капацитета на помещенията, в които се
настаняват животните до получаване на резултатите от лабораторните изследвания;
6. вид и естество на оборудването, позволяващо бърз обмен на информация с другите
ГИВП;
7. обема на търговията – видове и брой
животни, преминаващи през ГИВП.
(5) Граничните инспекционни ветеринарни
пунктове подлежат на инспекциите, предвидени
в чл. 19.“
§ 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „или при възникнала опасност – в одобрен карантинен център съгласно
чл. 10, ал. 1 и 2“ се заменят с „или когато е
необходимо – в карантинен център по чл. 10,
ал. 1, т. 2“, а думите „граничния инспекцио
нен ветеринарен пункт (ГИВП)“ се заменят
с „ГИВП“.
2. В т. 3 думите „Европейската комисия
(ЕК)“ се заменят със съкращението „ЕК“.
§ 4. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 4:
„4. дали пратката не е била отказана чрез
интегрираната компютризирана ветеринарна
система.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В текста на ал. 1 след думите „ГИВП“ се
добавя „след справка с данните в интегрираната
компютризирана ветеринарна система,“.
2. В ал. 1, т. 4 думите „Наредба № 26
от 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение към животните по време на
транспортирането им (ДВ, бр. 23 от 2006 г.)“
се заменят с „Регламент № 1/2005 на Съвета
от 22 декември 2004 г. относно защитата на
животните по време на транспортиране и
свързаните с това операции и за изменение
на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и
Регламент (ЕО) № 1255/97, обнародван в ОВ,
бр. L 3 от 2005 г.“.
§ 6. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „по чл. 3 и
4“ се добавя „и без да се засягат специфичните изисквания, приложими за регистрираните
еднокопитни, придружени с идентификационен
документ“.
2. В т. 2 след думите „чл. 3 и чл. 4,“ се добавя
„ал. 1,“, а след: „т. 1, 2 и 4“ се добавя „и ал. 2“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „т. 3“ се заменят с „т. 2“.
2. В ал. 3 думите „буква „б“ се заменят с
„буква „а“.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „а“ думата „волове“
се заменя с „говеда“.
2. В ал. 4 думите „и 2“ се заличават, а думата
„стопанството“ се заменя с „животновъдния
обект“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1:
а) в основния текст думите „по отношение
на болести, с изключение на шап, бяс или
Нюкасълска болест, във“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. по отношение на болести, с изключение
на шап, бяс или Нюкасълска болест, в карантинен център, разположен в трета държава по
произход, при условие че е одобрен и редовно
се инспектира от ветеринарни експерти на ЕК;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. в карантинен център, разположен на територията на Общността, при следните условия:
а) спазени са изискванията на чл. 1а, ал. 1,
т. 3, букви „б“, „г“, „д“, „ж“, „и“ и „й“;
б) поставен е под постоянен контрол на
ОВЛ, който носи отговорност за него;
в) разположен е на място, отдалечено от
местата за отглеждане на животни или от
други места, където се намират животни, за
които съществува риск от пренасяне на заразни
заболявания;
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г) разполага с ефективна система за контрол,
с която се гарантира сигурност при надзора на
животните;“
г) в началото на т. 3 думата „стопанството“
се заменя с „в животновъдния обект“.
2. В ал. 4:
а) в началото на т. 1 се добавя „в карантинния център, разположен“;
б) в т. 2 и 3 думата „стопанството“ се заменя
с „животновъдния обект“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Одобряването и последващото актуализиране на списъка на карантинни центрове
по ал. 1, т. 1 се извършва от ЕК, която публикува списъка с тези карантинни центрове,
както и всички следващи актуализации на
този списък, в Официалния вестник на Европейския съюз.“
4. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Карантинните центрове, посочени в ал. 1,
т. 2 и в ал. 4, т. 1, които отговарят на условията,
посочени в ал. 1, т. 2, се регистрират от НВМС,
като за всеки център се дава регистрационен
номер. НВМС съставя и актуализира списъка
на регистрираните карантинни центрове и регистрационните им номера, като го изпраща
на останалите държави членки и го публикува
на интернет страницата си за информиране на
обществеността.
(7) Карантинните центрове, посочени в ал. 6,
подлежат на инспекциите, предвидени в чл. 19.“
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 11. Член 16 се изменя така:
„Чл.16. (1) Честотата на проверките за идентичност и/или на физическите проверки може
да бъде намалена, при условие че за това има
решение на ЕК, основаващо се на:
1. гаранциите, които третата страна дава
за спазването на изискванията на законодателството на Европейския съюз в тази област;
2. здравната ситуация на животните в третата
страна и информацията за нея;
3. естеството на мерките за наблюдение
и за борба с болестите, които се прилагат в
третата страна;
4. структурите и правомощията на ветеринарната служба в третата страна;
5. нормативната уредба, свързана с програмата за контрол на наличието на остатъчни
вещества в животните и прясното месо;
6. резултатите от посещенията с цел инспекция от експерти на ЕК;
7. резултатите от проверките, извършвани
при внос от третата страна.
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(2) Намалената честота на проверките по
ал. 1 не засяга проверките за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните
по време на транспортиране.“
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „където това е целесъобразно“ се заменят с „когато това е приложимо“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с
„ал. 8“.
3. В ал. 6 думите „по ал. 1 – 3“ се заменят
с „по ал. 1 – 4“.
§ 13. В чл. 19, ал. 1 думите „на законодателството на Общността“ се заменят с „, посочени
в чл. 1а, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 1, т. 2“.
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Общопрактикуващият
ветеринарен лекар“ се заменят с „Официалният
ветеринарен лекар“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „, като не се
дължи обезщетение от държава членка“.
§ 15. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 2, т. 7 думите „чл. 24“ се заменят с „чл. 1а“.
2. Създава се §1а:
„§1а. Тази наредба въвежда изискванията на
чл. 13 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от
15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите
по вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO, обнародвана
в ОВ, бр. L219 от 2008 г., и изискванията на
Директива на Съвета 91/496 от 15 юли 1991 г.
относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни,
въведени в Общността от трети страни, и за
изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/
ЕИО и 90/675/ЕИО, обнародвана в ОВ, бр. L
268 от 1991 г.“
Заключителни разпоредби
§ 16. Навсякъде в текста на наредбата думите „системата за обмен на информацията“
се заменят с „интегрираната компютризирана
ветеринарна система“.
§ 17. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за нормите за приемане
на деца и ученици в Националния учебен
комплекс по култура с лицей за изучаване
на италиански език и култура с участието на
Република Италия (обн., ДВ, бр. 25 от 1999 г.;
изм., бр. 32 от 2001 г., бр. 25 от 2002 г., бр. 15,
20 и 57 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от
2007 г. и бр. 76 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 16 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 20 думите „от същия пол“ се
заличават.
§ 3. В чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 12, т. 1, чл. 21,
ал. 2, чл. 22, ал. 3, т. 1, чл. 39, ал. 2 и ал. 6,
т. 1, както и в приложение № 1, думата „молба“
се заменя със „заявление“.
Министър: В. Рашидов
1268

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5
от 7 януари 2010 г.
за придобиване на квалификация по професията „Организатор по търговска експлоатация
на железопътния транспорт“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
840080 „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ от област
на образование „Транспорт“ и професионално
направление „Транспортни услуги“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 840080 „Организатор по търговска
експлоатация на железопътния транспорт“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалност 8400801 „Търговска експлоатация
на железопътния транспорт“.
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Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката,
а за професионално обучение – от обучаващата
институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 840080 „Организатор по търговска експлоатация на железопътния
транспорт“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Организатор по търговска експлоатация на
железопътния транспорт“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението,
оценяването по време и при завършване на
обучението, удостоверяването на придобитата
професионална квалификация, необходимата
материална база.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Организатор
по търговска експлоатация на железопътния
транспорт“
Професионално направление:
840

Транспортни услуги

Наименование на професията:
840080

Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт

Специалност:

8400801

Степен на професионална квалификация

Търговска екс- Трета
плоатация на
железопътния
транспорт

Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор по
търговска експлоатация на железопътния транспорт“
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413/12.V.2003 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-09-04/8.І.2004 г., Заповед № РД-0934/22.І.2004 г., Заповед № РД-09-255/9.ІV.2004 г.,
Заповед № РД-09-274/18.ІІ.2005 г., Заповед № РД09-1690/29.ІХ.2006 г., Заповед № РД-09-828/29.
VІ.2007 г., Заповед № РД-09-1891/30.ХІ.2007 г.,
Заповед № РД-09-298/19.ІІ.2009 г., Заповед № РД09-1803/29.Х.����������������������������������
2009 г.) входящо������������������
то минимално������
образователно равнище за ученици е завършен седми
клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията ����������
„Организатор по търговска експлоатация на железопътния
транспорт“ входящото минимално образователно
равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията „Организатор по търговска
експлоатация на железопътния транспорт“ не му
е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и
професионални компетенции
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Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 1.

Описание на
трудовите
дейности
(задачи)
1

Предмети и средства на
труда

2

Таблица 1

По професионални компетенции
знания за:

умения за:

професионално-личностни
качества

3

4

5

Специалност 8400801 „Търговска експлоатация на железопътния транспорт“
1. Спазва и изпълнява нормативните документи, регламентиращи
превоза на пътници, багажи,
колетни пратки и товари по
железопътния
транспорт.

Устав на железниците
в Република България;
Закон за железопътния транспорт;
инструкции, правилници;
Единни правила за договора за международните жп превози на товари;
Правилник за международните жп
превози на опасни товари;
Споразумение за обмен и използване
на товарни вагони между жп предприятия; Съглашение за международно
жп товарно съобщение (СМГС);
Закон за митниците в частта, засягаща жп превози;
Наредба № 58 от 2006 г. на министъра на транспорта за правилата за
техническата експлоатация, движението по влаковете и сигнализацията
в железопътния транспорт (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88
от 2007 г.);
Наредба № 13 от 2005 г. на министъра
на труда и социалната политика и
министъра на транспорта за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в железопътния
транспорт (ДВ, бр. 12 от 2006 г.);
правилници за безопасна работа,
противопожарна охрана и опазване
на околната среда;
Наредба № 41 от 2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията
за достъп и използване на жп инфраструктура (ДВ, бр. 64 от 2001 г.);
Наредба № 42 от 2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията
за лицензиране на жп предприятия
за превоз на пътници и/или товари
и на лица, издаващи сертификат за
безопасност (ДВ, бр. 67 от 2001 г);
Наредба на министъра на транспорта за категоризация на жп линии в
Република България, включени в
жп инфраструктура и закриване на
отделни линии или участъци от линии
(ДВ, бр. 112 от 2001 г.);
Наредба на министъра на транспорта за възлагане и изпълнение
на задълженията за извършване на
обществени превозни услуги в жп
транспорт (ДВ, бр. 2 от 2002 г.);
Тарифа за инфраструктурните такси,
събирани от управителя на железопътна инфраструктура (ДВ, бр. 1 от
2002 г.); стандартни документи и
формуляри;
магазинни книги; товарителница;
констативен протокол; отчети;
международни сметки; формуляри;
стандартизирани платежни документи; форми; таблици;
договори; справочници; наръчници и др.

дейността на предприятието;
организационно-управленската структура на предприятието;
дейности и функции на отделните звена;
нормативна уредба, регламентираща дейността на
предприятието;
практическото прилагане
на нормативните документи
относно извършване цялостната дейност по информиране, тарифиране, отчетност
и статистика при превоз на
пътници и вагонни пратки;
транспортни и търговски
документи;
правила за обработване,
сортиране, съхранение на
използваните документи;
транспортната и железопътната терминология;
процедурите за извършване на вътрешен и външен
контрол

прилагане на нормативната уредба,
регламентираща
дейността по извършване на жп
превози;
попълване, обработване, използване,
сортиране и съхранение на водената
документация;
познаване и прилагане на специфична
транспортна и железопътна терминология

издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност;
интелектуални способности;
концентрация на
вниманието;
наблюдателност;
добра памет;
логическо мислене
и комбинативност;
съобразителност;
търпение и упоритост;
умение за поемане
на риск;
отговорност;
умения за вземане
на решения;
бързина и точност
на сетивно-моторната реакция;
емоционална стабилност;
способност за откриване, разпознаване,
запомняне на обекти
и специфични сигнали в трудовата
дейност
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2. Получава
и съхранява
билети и ценни образци,
издава билети и карти за
пътуване по
железопътния
транспорт,
отчита приходите от продажба на билети, абонаментни карти, багажи и колетни
пратки;
приема, обработва и съхранява багажи и
колетни пратки; извършва
маркиране и
етикетиране
на пратките,
превозвани по
железопътния
транспорт.

Наредба № 43 от 2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията
за железопътен превоз на пътници,
багажи и колетни пратки (ДВ, бр. 86
от 2001 г.);
кари, палети, въжета, площадки,
рафтове;
правилник за вътрешен транспорт;
инструкции за транспорт, складиране
и съхранение на товарите;
телекс; факс, телефон; информационни системи в областта на железопътните превози;
персонален компютър;
копирна техника; касови апарати;
офис мебели и канцеларски материали; стандартни и унифицирани
документи и формуляри;
студо- и водозащитна шуба или
грейка;
студо- и водозащитни обувки;
прахозащитна манта (престилка);
студозащитна шапка;
екранизиращи очила;
други.

методи за изчисляване на
билети за превоз на пътници,
товари, багажи и колетни
пратки;
създаване и попълване на
статистически таблици,
сведения,
данни;
информационни технологии
и програмни продукти;
технология за изготвяне на
заявки, попълване на превозни документи;
документооборот в предприятието;
финансова отговорност;
транспортни средства, съоръжения и приспособления
за транспорт, подреждане
и съхранение на товарите;
здравословни и безопасни
условия на труд;
правила за товаро-разтоварни работи;
правила за подреждане и
съхранение при складиране
на товари и материали;
правила и изисквания, свързани с организацията на
работното място, работното
време и времето
за почивки;
психология и етика на деловото общуване;
Закон за защита на личните данни; Наредба № 43
от 2001 г. на министъра на
транспорта и съобщенията
за железопътен превоз на
пътници, багажи и колетни
пратки;
Наредба № 45 от 2001 г. на
министъра на транспорта и
съобщенията за правилата за
номериране на международните и вътрешните пътнически и товарни влакове (ДВ,
бр. 107 от 2001 г.);
Закона за железопътния
транспорт,
Кодекса на труда,
Закона за здравословни и
безопасни условия на труд
(ЗБУТ)
и всички действащи правилници и наредби, отнасящи
се до безопасност на труда;
възможност за комуникация
на чужд език

изчисляване цената
за превоз на пътници, товари,
багажи и колетни
пратки;
правилно прилагане
на технологията за
изготвяне на заявки,
попълване на превозни документи;
използване на приложния софтуер при
обработката и отчетността на превозните документи;
практическо прилагане на всички
нормативни изисквания за правилно
и точно тарифиране
и изготвяне на всички ценни образци и
сметководни отчети;
попълване на унифицирани, стандартни
форми и документи;
работа в екип;
спазване на финансовата и трудовата
дисциплина;
работа с офис техника и ползване на
предпазни средства
при работа с нея;
работа с персонален
компютър;
прилагане на нови
програмни продукти, информационни технологии и
системи;
поддържане на ред
и чистота на работното място;
консултиране и общуване с колеги;
обобщаване, анализиране и оценяване
изпълнението на извършената работа;
осъществяване на
комуникация на
чужд език

интелектуални способности; памет;
логическо
мислене;
концентрация на
вниманието; съобразителност и гъвкавост;
планиране и прогнозиране на дейността;
издръжливост в напрегната работа и
стрес;
готовност за работа
в екип; дисциплинираност;
умение за работа
с хора;
умение за поемане
на риск; отговорност; коректност;
лоялност; самоконтрол; гъвкавост;
инициативност;
обноски;
външен вид;
умения за вземане
на решения;
бързина и точност
на сетивно-моторната реакция;
емоционална
стабилност

3. Дава информация на товародателите и
товарополучателите;
Приема заявки
от товародатели за вагони за
натоварване.
Таксува и калкулира вагонните пратки.

Устав на железниците в Република
България;
Закон за железопътния транспорт;
Наредба № 44 от 10 октомври 2001 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за превоз на товари с
железопътен транспорт (ДВ, бр. 92
от 2001 г.); Наредба № 45 от 2001 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за правилата за номериране
на международните и на вътрешните
пътнически и товарни влакове;

Бизнес комуникации;
възможност за комуникация
на чужд език;
йерархична структура на
предприятието и съподчиненост на персонала;
устава на железниците,
Закона за защита на личните
данни;
Наредба № 44 за превоз
на товари с железопътен
транспорт;

прилагане на нормативната уредба,
регламентираща
дейността по извършване на железопътни превози на
товари;
попълване, обработване, използване,
сортиране и съхранение на водената
документация;

интелектуални способности; памет;
логическо мислене;
концентрация на
вниманието; съобразителност и гъвкавост;
планиране и прогнозиране на дейността;
издръжливост в напрегната работа и
стрес;
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Води първична
отчетна
документация
по търговската
експлоатация,
събира ежедневно приходите и ги отчита.

Наредба № 48 от 28.12.2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията
за железопътен превоз на специфични товари, товари без опаковка и на
товари, изискващи особена опаковка
(ДВ, бр. 4 от 2002 г.);
Наредба № 46 от 2001 г. на министъра
на транспорта и съобщенията за железопътен превоз на опасни товари;
инструкции и правилници на железопътния превозвач;
телекс, факс,
телефон; информационни системи в
областта на железопътните
превози;
персонален компютър; копирна техника; касови апарати; офис оборудване и канцеларски материали;
стандартни документи и формуляри;
прахозащитна манта (престилка);
екранизиращи очила и други.

Наредба № 46 от 30.11.2001 г.
за железопътен превоз
на опасни товари (ДВ,
бр. 107 от 2001 г., в сила от
01.01.2002 г.);
Наредба № 48 от 2001 г. на
министъра на транспорта и
съобщенията за превоз на
специфични товари, товари
без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка;
Наредба № 45 от 2001 г. на
министъра на транспорта и
съобщенията за правилата за
номериране на международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове;
Закона за железопътния
транспорт,
Кодекса на труда, Закона за
здравословни и безопасни
условия на труд и всички
правилници и наредби, отнасящи се до безопасност
на труда

познаване и прилагане на специфична
транспортна и железопътна терминология;
правилно прилагане
на технологията за
изготвяне на заявки,
попълване на превозни документи;
използване на приложния софтуер при
обработката и отчетността на превозните документи;
практическо прилагане на всички
нормативни изисквания за правилно
и точно тарифиране
и изготвяне на всички ценни образци и
сметководни отчети;
попълване на унифицирани, стандартни
форми и документи;
работа в екип;
спазване на финансовата и трудовата
дисциплина;
работа с офис техника и ползване на
предпазни средства
при работа с нея;
работа с персонален
компютър;
прилагане на нови
програмни продукти, информационни технологии и
системи;
поддържане на ред
и чистота на работното място;
консултиране и общуване с колеги;
обобщаване, анализиране и оценяване
изпълнението на извършената работа;
осъществяване на
комуникация на
чужд език

готовност за работа
в екип; дисциплинираност;
умение за работа с
хора;
умение за поемане
на риск; отговорност; коректност;
лоялност; самоконтрол; инициативност;
обноски;
външен вид;
умения за вземане
на решения;
бързина и точност
на сетивно-моторната реакция;
емоционална стабилност.

4. Заявява и
получава вагони за превоз
на товари по
железопътния
транспорт;
Зачислява и
отчислява вагоните на товародателя (товарополучателя)
в клонове и на
общи разтоварища.

правила, нормативни разпоредби,
инструкции и др. за заявка и получаване на вагони;
Устав на железниците в Република
България;
Закон за железопътния транспорт;
Наредба № 44 от 2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията
за превоз на товари с железопътен
транспорт; Наредба № 45 от 2001 г.
за правилата за номериране на
международните и на вътрешните
пътнически и товарни влакове;
Наредба № 46 от 2001 г. на министъра
на транспорта и съобщенията за железопътен превоз на опасни товари;
Наредба № 48 от 2001 г. за ���������
железопътен превоз на специфични товари,
товари без опаковка и на товари,
изискващи особена опаковка;

бизнес комуникации;
ред и начин за заявяване
и получаване на вагоните;
комуникация на чужд език;
йерархична структура на
предприятието и съподчиненост на персонала;
Устава на железниците в
Република България,
Закона за защита на личните
данни;
Закона за железопътния
транспорт,
Кодекса на труда, Закона за
здравословни и безопасни
условия на труд и всички
правилници и наредби, отнасящи се до безопасност
на труда;
Наредба № 44 от 2001 г. на

правилно прилагане
на технологията за
изготвяне на заявки,
попълване на превозни документи;
попълване на стандартни форми и документи;
спазване на финансовата и трудовата
дисциплина;
работа с персонален
компютър;
поддържане на ред
и чистота на работното място;
консултиране и общуване с колеги;
обобщаване, анализиране и оценяване

отговорност;
изпълнителност;
стриктност; дисциплинираност;
сръчност и прецизност; лоялност;
честност; безпристрастност; комуникативност; концентрация на вниманието;
организираност;
взискателност;
оперативност;
съобразителност;
емоционална стабилност;
способност за откриване, разпознаване,
запомняне на обекти
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телефон; информационни системи в
областта на железопътните
превози;
персонален компютър;
копирна техника; касови апарати;
офис оборудване и канцеларски материали; стандартни и унифицирани
документи и формуляри;
прахозащитна манта (престилка);
екранизиращи очила и други.

министъра на транспорта изпълнението на изи съобщенията за превоз вършената работа
на товари с железопътен
транспорт; Наредба № 45
от 2001 г. на министъра на
транспорта и съобщенията
за правилата за номериране
на международните и на
вътрешните пътнически и
товарни влакове;
Наредба № 46 от 2001 г. на
министъра на транспорта и
съобщенията за железопътен
превоз на опасни товари;
Наредба № 48 от 2001 г. на
министъра на транспорта и
съобщенията за железопътен
превоз на специфични товари, товари без опаковка и на
товари, изискващи особена
опаковка

и специфични сигнали в трудовата
дейност;
наблюдателност

5. Следи за
изправността
на вагоните,
подадени за
натоварване.
Следи
за правилното
натоварване на
вагоните.
Съставя писмена заявка за
извършване на
маневра.
Пломбира и
мери вагони с
вагонна везна;
Приема и изпраща по предназначение вагонни мушами.
Съставя актове
за констатирани нередности
по вагоните и
пуска телеграми.
Изготвя констативни протоколи за липси и повреди на
товарите.
Води ежедневни отчети.

правила и инструкции за изправността и правилното натоварване
на вагоните; стандартни документи
и формуляри; телекс; факс;
телефон; информационни системи в
областта на железопътните превози;
персонален компютър;
копирна техника; касови апарати;
офис оборудване и канцеларски
материали;
стандартни и унифицирани документи и формуляри;
студо- и водозащитна шуба или
грейка;
студо- и водозащитни обувки;
прахозащитна манта (престилка);
студозащитна шапка;
екранизиращи очила; други

технология за натоварване,
превоз и предаване на вагоните; технология на мерене
и пломбиране на вагоните;
правила за приемане и
съхранение на вагонните
мушами;
правила за работа с офис
техника; правила за обработване, съхранение и подреждане на отчетна
документация

проверка на изправността на вагоните
и на правилното им
натоварване; съставяне на заявка за
извършване на маневра; пломбиране и
мерене на вагоните
с вагонна везна;
съставяне на ежедневни отчети

отговорност;
изпълнителност и
стриктност;
дисциплинираност;
сръчност и прецизност;
лоялност;
честност;
безпристрастност;
комуникативност;
концентрация на
вниманието;
организираност;
взискателност,
оперативност;
съобразителност;
емоционална стабилност;
способност за откриване, разпознаване,
запомняне на обекти
и специфични сигнали в трудовата
дейност;
наблюдателност

6. Приема
и проверява
пристигащите
и заминаващите влакове

Устав на железниците в Република
България;
Закон за железопътния транспорт;
Наредба № 44 от 2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията
за превоз на товари с железопътен
транспорт; Наредба № 45 от 2001 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за правилата за номериране
на международните и на вътрешните
пътнически и товарни влакове; Наредба № 46 от 2001 г. на министъра
на транспорта и съобщенията за железопътен превоз на опасни товари;
Наредба № 48 от 2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията за
железопътен превоз на специфични
товари, товари без опаковка и на
товари, изискващи особена опаковка;
магазинни книги; товарителница;

характеристиките на подвижния железопътен състав;
организация на маневрената
и влаковата работа във влакообразуващите гари;
правила за подреждане, съхранение и складиране на
товари и материали;
Закона за здравословни и
безопасни условия на труд,
правилници и наредби, отнасящи се до безопасност
на труда

проверка на изправността на вагоните;
проверка на
правилното им натоварване;
попълване на стандартни
форми и документи;
познаване и прилагане на специфична транспортна и
железопътна терминология; прилагане
на изискванията на
нормативните документи при приемане и проверяване
на пристигащите и
заминаващите влакове;

отговорност;
изпълнителност и
стриктност;
дисциплинираност;
сръчност и прецизност;
концентрация на
вниманието;
организираност;
взискателност;
оперативност;
съобразителност;
умения за работа
в екип
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констативен протокол;
отчети; международни сметки;
формуляри;
стандартни и унифицирани документи и формуляри;
студо- и водозащитна шуба или
грейка и обувки; прахозащитна манта
(престилка);
студозащитна шапка
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консултиране и общуване с колеги и
ръководители.

7. Описва вагоните от пристигащите влакове и вагоните
от частична
обработка на
преминаващите влакове,
както и подадените за натоварване или
разтоварване
на товаро-раз
товарните
места в гарата
и приемнопредавателните площадки на
индустриалните клонове.

Устав на железниците в Република
България;
Закон за железопътния транспорт
(ЗЖПТ);
Наредба № 44 от 2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията
за превоз на товари с железопътен
транспорт; Наредба № 45 от 2001 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за правилата за номериране
на международните и на вътрешните
пътнически и товарни влакове;
Наредба № 46 от 2001 г. на министъра
на транспорта и съобщенията за железопътен превоз на опасни товари;
Наредба № 48 от 2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията за
железопътен превоз на специфични
товари, товари без опаковка и на
товари, изискващи особена опаковка; Правилник за международни жп
превози на опасни товари (Regulations
concerning the Internetional Carriage
of Dangerous Goods by Rail-RID);
магазинни книги; товарителница;
стандартни и унифицирани документи и формуляри;
студо- и водозащитна шуба или
грейка и обувки; прахозащитна манта
(престилка);
студозащитна шапка.

характеристиките на подвижния железопътен състав;
характеристиките на товароразтоварните машини;
транспортно-манипулационните характеристики на
товарите;
спецификата на товаро-раз
товарните площадки;
съоръженията и приспособленията за подреждане и
съхранение на товарите;
правила за товаро-разтоварни работи;
правила за подреждане и
съхранение при складиране
на товари и материали

проверка на изправността на вагоните;
проверка на правилното им натоварване;
попълване на стандартни форми и документи;
познаване и прилагане на специфична
транспортна и железопътна терминология; прилагане на
нормативните изисквания при описване
на вагоните

отговорност;
изпълнителност и
стриктност;
дисциплинираност;
сръчност и прецизност;
концентрация на
вниманието;
организираност;
взискателност;
оперативност;
съобразителност;
умения за работа
в екип

8. Обслужва
телекси, като
приема и предава съставите
на пристигащи
и заминаващи
влакове и изходящи и входящи телеграми.

средства за комуникация – телефон,
факс, телекс, интернет и др.;
офис оборудване; канцеларски материали и консумативи

правила за работа с офис
техника; правила за приемане, обработване, съхранение,
подреждане и предаване на
съобщения и документация

правилно използване на офис техниката; правилно приемане, обработване,
съхранение, подреждане и предаване на
информация

отговорност;
изпълнителност и
стриктност;
дисциплинираност;
сръчност и прецизност;
лоялност;
честност;
безпристрастност;
комуникативност;
концентрация на
вниманието;
организираност;
взискателност;
оперативност;
съобразителност

9. Спазва и следи за спазване
на правилата
за безопасна
работа и хигиена на здравето
и за противопожарна безопасност.

средства за пожарна и аварийна
безопасност и средства за гасене
на пожари;
средства за оказване на долекарска
помощ на пострадал при аварии и
катастрофи;
средства за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни
условия на труд

химическа природа на горенето;
системи за пожарогасене;
действия, които трябва да
се предприемат в случай на
пожари, бедствия и аварии;
характер и тежест на травмите или заболяванията.

боравене с пожарогасителна техника;
оказване на долекарска помощ на
пострадал при възникнали аварии, бедствия, катастрофи

дисциплинираност;
готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания;
отговорност;
умения за справяне с
критични ситуации;
самоконтрол
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2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Очакваното повишаване на стандарта на живот предопределя нарастването на транспортните
потоци, модернизирането и оптимизирането на
железопътната мрежа. Необходимостта от кадри
по професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ се очаква да
нараства поради:
– утвърждаване на железопътния транспорт
като основен вид транспорт в обслужването на
товаро-пътническия поток;
– разширяване спектъра на прилагане на
теоретичните знания и практическите умения
на организатора по търговска експлоатация в
съответствие с националните и международните
стандарти;
– хармонизиране на нормативната база с тази
на Европейския съюз;
– използване на нови технически средства,
компютърни мрежи, системи и програмни продукти, свързани с организацията на транспортната
дейност и максималното улесняване обслужването
на физически и юридически лица, клиенти на
железопътния транспорт;
– повишаване на изискванията за професионална и езикова подготовка, подходящи за
международното икономическо сътрудничество
в процеса на навлизане на чужди инвестиции в
Република България.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г.
на министъра на труда и социалната политика,
лицата, придобили трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“
могат да заемат длъжностите 1316-3004 Управител, транспорт; 3414-3001 Консултант, пътнически
транспорт; 3414-3002 Организатор, пътнически
транспорт; 4221-2001 Служител, издаване на пътнически билети; 4221-2002 Служител, информация
за пътувания; 4221-2003 Служител, пътническа
агенция/бюро; 4221-2004 Служител, резервации;
4131-2001 Вагоноописвач; 4131-2002 Експедитор,
стоки и товари; 4131-2004 Железопътен посредник;
4131-2012 Организатор, експедиция, товaро-разтоварна и спедиторска дейност; 4131-2014 Отчетник,
насочване на товари; 4131-2015 Получател, товари;
4131-2017 Ръководител, търговска експлоатация;
4131-2020 Спедиционен посредник; 4131-2024
Тарифьор; 4131-2025 Управител, склад; 4131-2011
Оператор, определяне на маршрута на товарите
и други; 2009 Хидрометеорологичен (агрометеорологичен) наблюдател; 7451-2010 Хидронаблюдател, както и други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
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Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ могат да се обучават и по друга професия от
професионално направление „Транспортни услуги”,
като обучението им по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и по отрасловата
задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионалното направление в съответствие с ДОИ за придобиване на
квалификация по професии, се зачита.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията „Организатор по търговска експлоатация
на железопътния транспорт“ – трета степен на
професионална квалификация, е придобиване на
професионални компетенции за бързо, точно и
компетентно обслужване на клиенти при превоз
на пътници, багажи, колетни и товарни пратки.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията „Организатор по търговска експлоатация на
железопътния транспорт“ обучаваният трябва да:
– упражнява професията, като спазва правилата
за здравословни и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда;
– умее да формулира проблеми, задава въпроси,
прави отчет за извършената работа, установява и
поддържа делови отношения;
– познава стопанското устройство на страната,
разбира съществуващите икономически отношения,
процеси и явления и прави изводи за факторите,
които ги пораждат;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
– умее да работи в екип, съдейства на членовете от екипа за изпълнение на конкретни задачи
и търси помощ от тях, отнася се с чувство на
отговорност при изпълнение на задачата, която
му е възложена;
– разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
– познава основните правила за работа с компютър, като създава документи, текстове и таблици;
– осъществява комуникация на чужд език,
разбира и чете стандартна икономическа документация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка, единна
за всички професии от професионално направление
„Транспортни услуги“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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– разбира важността на процесите за осигуряване на безопасно организиране на търговската експлоатация на железопътния транспорт,
за опазване на човешкия живот и опазване на
околната среда;
– осъществява всички дейности в съответствие
с изискванията с цел осигуряване на икономически
ефективна търговска експлоатация на железопътния транспорт;
– предотвратява и овладява възникнали критични и аварийни ситуации;
– съхранява и поддържа в съответствие с
изискванията използваните материални ресурси
и отчетна документация;
– разчита, извлича и използва информация
от тарифи, справочници, таблици и стандартна и
специфична документация.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
за професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности
при организиране на търговската експлоатация на
железопътния транспорт, като:
– познава и прилага нормативната уредба за
организиране на търговската експлоатация на
железопътния транспорт;
– прилага усвоените теоретични знания в
конкретни условия, като спазва нормативните
документи, организацията и особеностите на
предприятието;
– установява и поддържа делови отношения,
съобразени с културата и особеностите на партньорите;
– явява се на инструктажи и обучения по
здравословни и безопасни условия на труд;
– умее бързо, точно и вярно да таксува
пътниците и вагонните пратки, предоставени от
товародателите за превоз;
– зачислява и отчислява вагонни пратки;
– своевременно и вярно изготвя превозни
документи;
– води правилно отчетна документация;
– събира ежедневно приходите от извършените
услуги и организира отчитането им;
– съставя констативни протоколи за установени
липси, повреди и кражби;
– планира и организира изпълнението на
текущи задачи и решава възникнали проблеми,
свързани с изпълнение на трудовата дейност.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика, се
регламентира с учебен план и учебни програми,
които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния
транспорт“.
Съдържанието на обучението по професията
„Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ – трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.
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Таблица 2
Съдържание на обучението

Професионални компетенции
1

Тематични области
2

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления
1. Да знае и използва лични
предпазни средства, да прилага
основните правила за безопасна
работа, да пази ред и чистота на
работното си място, да опазва
околната среда.

правила и инструкции за безопасна
работа;
противопожарна охрана;
екологична култура;
вредности и професионални заболявания

2. Да разбира своята роля при
изпълнение на трудовата дейност
и да съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията
си, да умее да анализира поведението на хората, с които общува
при осъществяване на трудовите
си задължения.

психологична структура на трудовата
дейност;
потребности и способности на личността за саморазвитие

3. Да умее да формулира пробле- видове общуване;
ми, да задава въпроси, да прави принципи на делоотчет за извършената работа.
вото общуване
4. Да разбира целите и задачите работа в екип;
на работата в екип, да осъзнава бизнес етика
мястото си в екипа, да разбира
и съдейства за разрешаване на
възникнали конфликти.
5. Да познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите
и държавата в тях.

обекти и субекти на
пазара;
икономически процеси, явления и отношения;
стопанско устройство на обществото

6. Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, да разбира договорните
отношения между работодател и
работник.

трудовоправно законодателство;
трудовоправни отношения в предприятието

7. Да знае основните правила за
работа с компютър и да умее да
ползва програмни продукти, да
ползва съвременни технологии
при изпълнение на задачи от
професионалната му област.

конфигурация на
компютъра;
устройства за въвеждане и съхраняване
на данни;
съхраняване и намиране на информация;
работа с програмни
продукти за създаване на документи;
работа с локални и
глобални мрежи;
работа със специфични програмни
продукти

8. Да се справя със задачи на ра- комуникативна комботното място, като осъществява петентност при изкомуникации на чужд език.
ползването на думи
и изрази, свързани
с професионалните
задачи – говоримо
и писмено.
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Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното
направление „Транспортни услуги“
9. Да познава материалите, из- материалознание;
ползвани в машиностроенето, техническо чертане
да познава основните принципи
на техническото проектиране, да
разчита чертежи и схеми.
10. Да познава основните закони Основни закони на
на електротехниката
електротехниката.
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14. Да използва начините за статистическо отчитане на пътническите
и товарните превози и на икономическите разходи в транспорта.

обща теория на статистиката;
транспортна статистика.

15. Да познава транспортноспедиторското обслужване във
вътрешното и международното
съобщение.

основни спедиторски операции; организационни форми
на спедиторската
дейност;
спедиторски документи;
технологични системи за превоз на
стоки; международни конвенции
за транспорт; организационни форми
за международна
транспортно-спедиторска дейност
съгласно нормативната уредба за
видовете транспорт.

Специфична за професията 840080 „Организатор по
търговска експлоатация в железопътния транспорт“
задължителна професионална подготовка
Специалност 8400801 „Търговска експлоатация на железопътния транспорт“
11. Да познава транспортната техника, използвана в железопътния
транспорт:
пътнически и товарни вагони,
номериране, конструктивни особености, сфера на приложение;
влакови спирачки;
дизелови и електрически локомотиви;
гарови съоръжения;
устройства за обслужване на пътници и товари;
устройства за извършване на маневрена работа в гари;
товаро-разтоварни машини, области на приложение.

12. Да познава и прилага изискванията при осъществяване на
счетоводни дейности, да изготвя
и попълва счетоводни документи.

13. Да познава организацията на
дейността в железопътния транспорт и правомощията на длъжностните лица, методите на управление
и ръководство, правния статут на
предприятието и законовата уредба
на организацията на товарните и
пътническите превози, да може
да я прилага при осъществяване
на трудовата си дейност.

железопътни вагони
и влакови спирачки;
дизелови локомотиви;
електрически локомотиви;
устройство на железен път, железопътни стрелки,
вагоноизхвъргачки;
устройства за обслужване на пътници и товари;
устройства за извършване на маневрена работа;
транспортно-манипулационни характеристики на товарите;
товаро-разтоварни
машини, използвани в железопътния
транспорт, и технология на работа
с тях
обща теория на
счетоводната отчетност;
изготвяне, оформяне, водене, класиране, сортиране и
съхранение на финансово-счетоводна
документация
икономика и организация на транспорта;
управление на
транспорта;
транспортно и търговско право;
Закон за железопътния транспорт;
устав на железниците;
нормативи за железопътен транспорт;
наредби за превоз
на пътници и товари по железопътния
транспорт

16. Да познава организацията на обща теория на маманеврената и влаковата работа неврената работа;
в гарите.
методи за извършване на маневра;
план-график за извършване на маневрена дейност;
обща теория на влаковата работа;
график за движение
на влаковете;
преработвателна и
пропускателна способност на гарите
и междугаровите
пространства
17. Да познава и прилага тарифите
и тарифните спогодби за вътрешни
и международни пътнически и
товарни превози на железопътния
превозвач.

тарифи на железопътните превозвачи за пътнически
и товарни превози; международни
тарифи за железопътен транспорт за
превоз на товари,
пътници, багажи и
колетни пратки.

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално
образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата
за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.;
попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.,
бр. 65 от 2005 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 11 и 73 от
2009 г.). При оценяването се определя степента
на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
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Слаб 2 – Обучаваният не е осмислил основни
понятия, не умее да дефинира и не познава основни
факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 – Обучаваният познава основната
терминология, свързана с експлоатацията на
пристанищата и флота, умее да възпроизвежда
усвоените знания.
Добър 4 – Обучаваният разбира и обяснява
зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага
усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 – Обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация; умее да планира
изпълнението на поставените задачи; подбира
методи за анализ в зависимост от изследвания
обект и условията за провеждане.
Отличен 6 – Обучаваният прилага усвоените
знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи;
подбира и обосновава методите за анализ и контрол
в зависимост от изследвания обект и условията за
провеждане; оценява и интерпретира резултатите
съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 – Обучаваният не умее да изпълнява
безопасно отделни операции.
Среден 3 – Обучаваният изпълнява поставена
практическа задача по предварително дадени
указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
прави грешки в работата си.
Добър 4 – Обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително
дадени указания, спазвайки правилата за безопасен
труд; допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 – Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача,
спазвайки правилата за безопасен труд; обосновава
начина и последователността на анализа; открива
и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 – Обучаваният изпълнява напълно
самостоятелно поставена практическа задача в
непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; съставя план за работа, обосновава
начина и последователността на анализа; оценява
резултатите и качеството на работата – своята и
на всеки член от екипа.
Оценяването се извършва и чрез изпълнение
на практически задания с разработени критерии
за оценяване.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано
на модулен принцип, се разработва система за
оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
– определяне на минималния брой точки, при
който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения,
необходими да продължи обучението му);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
– въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
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– задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване – ������������
устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани
по предмети и модули), изпитни практически
задания и др., разработват се в съответствие с
научните изисквания за всеки от тях. Степента на
трудност на конкретните въпроси, задачи, задания
и др. се съобразява с равнището на професионални
компетенции, зададено в т. 3. Цели на обучението.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета
степен на професионална
����������������������������������
квалификация
��������������������
по професията „Организатор по търговска експлоатация
на железопътния транспорт“ са два – по теория
на професията и по практика на професията, и
се провеждат по национална изпитна програма,
утвърдена от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на
квалификация по професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в табл. 3.
Таблица 3
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1

2

3

1 . Те о р е т и ч н и
знания в съответствие с нормативните изисквания за професията

Разпознава и разчита необходимата документация – наредби, правилници, тарифи
и др.
Описва технологичните
операции при таксуване на
пътническите и товарните
превози.
Разпознава, избира и вярно
попълва превозните документи.
Разпознава, избира и води
първична отчетна документация.
Сравнява и анализира набраната информация.
Синтезира усвоените знания.

60

2. Икономически Познава общите принципи на
и трудовоправни трудовото законодателство.
знания и умения Познава основните принципи на счетоводството.

5

3. Професионал- Знае правилата за осъщестно-личностни ка- вяване на ефективна комучества
никация.
Познава правилата за работа
в екип.
Отнася се с чувство на отговорност към извършената
работа.
Притежава позитивно отношение към опазването на
околната среда.
Проявява прецизност при
изпълнение на възложената
работа.

10
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Таблица 4

3

Знае правилата за спазване
на трудовата и технологичната дисциплина.
4. Знания за информационна
техника и технологии

ВЕСТНИК

Познава компютърната конфигурация и периферните
устройства.
Знае как да намира и използва информация в компютърната система.
Познава основни програмни
продукти за създаване на
стандартни и специфични
документи.

5

5. Чуждоезикови Владее определен набор
знания и умения езикови средства, свързани
с изпълнение на професионалните задачи.
Разбира основната идея в
кратък текст на чужд език,
свързан с професионалната
дейност.
Води служебна комуникация
на чужд език.

10

6. Знания за здравословно и безопасно упражняване на професията и опазване на
околната среда

Знае правата и задълженията
на работодател и работник за
осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд.
Познава необходимата маркировка за осигуряване на
безопасни и здравословни
условия на труд.
Знае правилата за опазване
на живота и здравето – своя
и на околните.
Знае изискванията за безопасно организиране на работното място.
Разпознава опасни ситуации
в процеса на работата и
своевременно реагира.
Знае правилата за оказване на долекарска помощ
на пострадал при бедствия,
катастрофи и аварии на работното си място.
Знае правилата за съхраняване и опазване на материали,
техника и документи, с които
работи.
Знае правилата за опазване на околната среда при
изпълнение на конкретни
дейности.

10

Общо:

100

Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1. Спазване на
правилата за здравословни и безопасни условия на
труд и опазване
на околната среда

Избира и използва правилно
лични предпазни средства.
Употребява предметите и
средствата на труда по безопасен начин.
Разпознава опасни ситуации,
които биха могли да възникнат в процеса на работа.
Дефинира и спазва предписанията за действия при бедствия, катастрофи и аварии
на работното място.
Спазва изискванията за опазване на околната среда, свързани с изпитната му работа,
включително почистване на
работното място.

2. Ефективна организация на работното място и
работното време

Избира и подрежда необходимите материали и документи, за да осигури удобство и точно спазване на
технологичните изисквания.
Целесъобразно употребява
необходимите за изпитната
задача материали и документи.
Умее правилно да разпределя и планира необходимото
време за изпълнение на
изпитната задача.

3. Качествено из- Избира и правилно прилага
пълнение на из- необходимите нормативни
питното задание документи за изпълнение
на изпитната задача.
Умее да взема решения при
изпълнение на изпитната
задача в зависимост от конкретните условия.
Спазва технологичната последователност в процеса
на работа.
Изпълнява задачата в поставения срок.
4. Самоконтрол
и самопроверка
на изпълнението
на изпитното задание

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително
известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в табл. 4.

Умее да осъществява контрол при изпълнение на
дейностите в зависимост от
изпитната задача.
Оценява резултатите, взема
решения и отстранява евентуални грешки.
Прави оптимален разчет на
времето за изпълнение на
изпитното задание.
Общо

10

10

70

10

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор по
търговска експлоатация в железопътния транспорт“
се удостоверява с диплома за завършено средно
образование и свидетелство за професионална
квалификация.
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Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор по
търговска експлоатация в железопътния транспорт“
се удостоверява със свидетелство за професионална
квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по практика – в учебни кабинети или
базови обекти (предприятия) при предварително
сключени договори.
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията. Учебно-материалната база
трябва да обхваща методически, дидактически,
технически и материални средства за качествено и
пълноценно провеждане на основните дейности и
процеси, свързани с преподавателската и учебната
дейност. Учебните кабинети трябва да отговарят
на санитарно-хигиенни норми.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – работно място за всеки обучаван (учебна маса,
стол, компютърна техника), работно място на
обучаващия (учебна маса, стол, компютърна
техника), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за
прожектиране, аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, мултимедиен проектор,
компютър и др.), други средства за обучение и
дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала – демонстрационни
табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, каталози, справочници, инструкции, наредби, правилници и др.,
съобразени с преподаваното учебно съдържание.
6.2. Учебни работилници
Учебните работилници се оборудват с компютърна техника и софтуер съобразно усвояваната
професия. Те трябва да осигуряват работни места
за всички обучавани, както и работно място за
обучаващия.
За работно място се счита площта, върху която
се намират: машини, съоръжения и инвентар,
необходими за работа. При разполагането на
работните места трябва да са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и
функционална близост с необходимите материали,
видовете технологични процеси, ергономичните,
естетичните изисквания и методическите указания.
Имайки предвид спецификата на необходимото
оборудване, провеждането на учебна и производствена практика по професията по възможност
трябва да се извършва в жп поделения.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“
от област на висше образование „Технически науки“
и от професионално направление „Икономика“ от
област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).

ВЕСТНИК
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8. Процедури за преглед и актуализиране на
Държавното образователно изискване
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с
внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост.
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 14
от 4 февруари 2010 г.

за съдържанието на одиторския доклад за
надзорни цели
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя съдържанието на одиторския доклад за надзорни
цели, изготвян от специализирано одиторско
предприятие (наричано „одитор“), съгласно
Закона за кредитните институции.
(2) Наредбата не се прилага за клоновете
на чуждестранни кредитни институции.
Обхват и срок на представяне на одиторския
доклад
Чл. 2. (1) Одиторът извършва проверка на
годишните финансови и надзорни отчети на
банката и надеждността на системата за вътрешен контрол, след което изготвя доклада за
надзорни цели. Докладът включва преглед на
финансовото състояние на банката и основните
регулатори за банкова дейност на индивидуална
и консолидирана основа, както и организацията
на системата за вътрешен контрол.
(2) Данните, потвърждаващи направените
констатации, могат да се систематизират в отделни приложения в текстови и/или табличен
вид, представляващи неразделна част от доклада.
(3) При изготвяне на доклада по ал. 1 одиторът се запознава с докладите от надзорни
инспекции, извършени от БНБ и отнасящи се за
проверявания период, както и с дадени препоръки и наложени от БНБ мерки (включително
допълнителни капиталови изисквания) спрямо
проверяваната банка, когато има такива.
(4) Когато на банката са дадени препоръки
и/или са наложени надзорни мерки, тяхното
изпълнение се отразява в доклада.
(5) Одиторът представя в БНБ доклада по
ал. 1 до 15 април на следващата година.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
НА ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД
Проверка на финансовото състояние
на банката
Чл. 3. Прегледът на финансовото състояние
на банката се извършва въз основа на информацията от рамката за индивидуално (РИФО)
и консолидирано финансово отчитане (РКФО)
за надзорни цели и обхваща отчети и/или по-
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зиции от баланса, отчета за приходи и разходи
и собствения капитал, които по преценка на
одитора са съществени за проверявания период.
Преглед на основните регулатори на
банковата дейност
Чл. 4. (1) Одиторът извършва преглед за
съответствието на изготвeните от банката
надзорни отчети с изискванията на надзорните
наредби и изразява мнение за:
1. точността на съотношението за капиталова
база, разпределението на рисковия компонент
на активите, капиталовите изисквания за различните видове рискове, посочени в отчета по
Наредба № 8 от 2006 г. на БНБ за капиталовата
адекватност на кредитните институции (обн.,
ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 38 от 2008 г. и бр. 21 от 2009 г.); различията
между счетоводния и регулаторния капитал;
2. класификацията и оценката на рисковите
експозиции, посочени в отчета по Наредба № 9
от 2008 г. на БНБ за оценка и класификация
на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен
риск (обн., ДВ, бр. 38 от 2008 г.; изм., бр. 21
от 2009 г.); размер на заделените от банката
специфични провизии; просрочени задължения
(в т. ч. лихви и такси); предоговорени, преструктурирани и отписани кредити; точността
на съотношенията за големите експозиции към
собствен капитал (включително използване на
признати обезпечения и намаления), посочени
в отчета по Наредба №7 от 2006 г. на БНБ за
големите експозиции на банките (ДВ, бр. 7 от
2007 г.); концентрации (балансови и задбалансови) по чл. 6, ал. 3 от същата наредба;
3. точността на коефициентите за ликвидност,
посочени в отчета по Наредба № 11 от 1997 г.
на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките (ДВ, бр. 22 от 2007 г.);
входящите и изходящите парични потоци от
дейността, разпределени във времето и сигурността на тяхното възникване; несъответствията
в падежите между активите и пасивите и задбалансовите позиции и планираните действия
за посрещане на плащанията в съответствие с
падежите им; възможните начини за рефинансиране на банката при ликвидни затруднения;
4. точността на съотношението за вложенията на банката по чл. 47 ЗКИ, посочени в
отчета по Наредба № 17 от 2001 г. на БНБ за
установяване размера на вложенията на банките
по чл. 47 от Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.; изм., бр. 62 от
2005 г. и бр. 106 от 2006 г.).
(2) Когато се установят неточности при
съставяне на отчетите и изчисленията на съотношенията, посочени по-горе, неточностите
се отразяват в доклада.
Преглед на организацията на системата за
вътрешен контрол
Чл. 5. Одиторът извършва преглед на текущото състояние на системата за вътрешен
контрол във всички области от дейността на
банката, включително на функциите по контрол
на риска, спазване на правилата и вътрешния
одит. След запознаване с дейността на вътреш-
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ните проверители през наблюдавания период и
приложимата документация одиторът докладва
за наличието на:
1. организационна и оперативна независимост на функцията по контрол на риска
от бизнес направленията, които наблюдава и
контролира; съгласуваност между организационната структура и процесите по контрол и
управление на риска чрез ясно определяне на
отговорностите; съблюдаване на стратегията
за нивото на рисковете в банката, одобрена от
компетентния орган за управление; система от
контролни процеси за разкриване, измерване,
наблюдение и управление на рисковете;
2. организация на функцията по спазването
на правилата, която осигурява периодично докладване на компетентния орган за управление;
спазване на вътрешните правилници; оценки
за влиянието на законодателни промени върху
дейността на банката и за съвместимостта на
нови продукти и услуги със съществуващата
нормативна уредба преди тяхното въвеждане;
3. организация и оперативна независимост
на функцията по вътрешен одит, която адекватно оценява функциите по контрол на риска
и спазването на правилата; пряк достъп до
необходимата документация във всяко бизнес
направление; ответни действия, предприети от
компетентния орган за управление за отстраняване на констатирани нарушения на законите и вътрешните правила и подобряване на
вътрешните контроли.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Годишни финансови отчети“ са отчетите,
изготвяни съгласно рамката за неконсолидирано
(индивидуално) и консолидирано финансово
отчитане за надзорни цели (РИФО/РКФО).
2. „Годишни надзорни отчети“ са отчетите
по съответните надзорни наредби, изготвяни
на неконсолидирана и консолидирана основа.
3. „Счетоводен капитал“ е собственият капитал
на банката на неконсолидирана и на консолидирана основа, отразен в счетоводния баланс,
който е част от РИФО, съответно от РКФО.
4. „Регулаторен капитал“ е собственият капитал на банката на самостоятелна и консолидирана основа, установен по реда на Наредба № 8
от 2006 г. на БНБ за капиталовата адекватност
на кредитните институции.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 76, ал. 8 във връзка с § 13 от Закона за
кредитните институции и е приета с Решение
№ 16 на Управителния съвет на Българската
народна банка от 4 февруари 2010 г.
§ 3. Първият одиторски доклад по тази наредба
се представя в БНБ в срок до 15 април 2010 г.
§ 4. Подуправителят, ръководещ управление
„Банков надзор“, дава указания по прилагането
на тази наредба.
Управител: Ив. Искров
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 3 февруари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на
землището на с. Момино село, община Раковски,
област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.V.2007 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 920
от 16 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 975 от 11.Х.2007 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с поземлен имот, с. Пасарел, м. Елако, им. 257, масив
259, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Панчарево“, заедно с право на собственост
върху поземлен имот.
2. Начална цена – 45 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –до 30.ІІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 922
от 16 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 974 от 11.Х.2007 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.ІV.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж. к. Стрелбище, до бл. 97, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –до 6.ІV.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 930
от 23 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 428 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2,
ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 10, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 42 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
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„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.ІV.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 931
от 23 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 765 от 26.VІІ.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ул. Цар Симеон 76, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Оборище“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 110 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.ІV.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 943
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 677 от 13.XI.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.IV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
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към трафопост, ж.к. Младост 1, до бл. 87 и бл. 91Б,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 86 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 4000 лв.
4. Депозитът за участие – 8600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.IV.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-1
от 8 февруари 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 30 от
21.I.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение по протокол № 23 от 18.XII.2009 г. на Надзорния
съвет на агенцията Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 16,30 ч. в заседателната залата на община Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно
наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: обособен обект – почивна база (собственост на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД),
в лесопарк „Росенец“, Бургас, с начална тръжна
цена 539 000 лв., стъпка на наддаване – 6000 лв.,
и депозит за участие – 53 900 лв.
2. Тръжната документация се закупува в агенцията на ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 13-ия ден включително от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“, за 200 лв., платими в брой
в касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 53 900 лв. да
се внесе по банков път до 15-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за
приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
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9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок 5 работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни до 15-ия ден
включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията за
участие в търга – в агенцията всеки работен ден до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения.
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Председател: Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 29-26
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 30 от 4.IX.2009 г., Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на водопровод и канализация за
захранване на УПИ VІІІ-173 и V-159, местност Нанелика, землище Банево. Заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез общината
пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова

1173

Председател: С. Маджарова

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 29-30
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на
ЕСУТ, взето с протокол № 29 от 2.ІХ.2009 г., Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява изменение
на ПУП – ПУР за кв. 19, 25, 26, 27, 31, 32 и 35 по
плана на ж. к. Лазур, Бургас. Заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
общината пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 29-31
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на
ЕСУТ, взето с протокол № 24 от 8.VІІ.2009 г., Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за
захранване на УПИ от І до VІІ (за имот пл. № 35),
масив 37 в местността Голямата нива – землище
Банево. Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез общината пред Бургаския
административен съд.
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РЕШЕНИЕ № 29-27
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на
ЕСУТ, взето с протокол № 31 от 16.IX.2009 г., Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за ел.
захранване на трафопост тип БКТП в УПИ I-5,
масив 23, местност Хаджи тарла – землище кв.
Лозово. Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез общината пред Бургаския
административен съд.

БРОЙ 14

за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ І-20,
60, 156 в масив 10, местност Соката – землище Сарафово. Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез общината пред Бургаския
административен съд.
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Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 29-32
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 27 от 29.VІІ.2009 г., Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабел за захранване на
търговска и административна сграда в УПИ ІV-5,
масив 59 в местността Курт тепе – землище гр.
Бургас. Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез общината пред Бургаския
административен съд.
Председател: С. Маджарова
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РЕШЕНИЕ № 29-29
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 36 от 21.Х.2009 г., Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за трасета на ел. кабел 20 kV

РЕШЕНИЕ № 29-33
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 13 от 15.IV.2009 г., Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен план
за трасе на ел. кабел 20 kV от нов ЖР стълб до нов

БРОЙ 14
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БКТП в УПИ I-130, 131, масив 6, местност Тодорови
колиби, землище Маринка. Заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез общината
пред Бургаския административен съд.
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Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 29-35
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 36 от 21.Х.2009 г., Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външна канализация за пречистени отпадъчни води от УПИ
І-20, 60, 156 в масив 10, местност Соката, землище
Сарафово. Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез общината пред Бургаския
административен съд.
1179

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 29-36
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 27 от 29.VІІ.2009 г., Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен план
за трасе на отвеждащ дъждовен колектор от ново
образуваните УПИ за имот пл. № 333, местност Вая
кайряк, землище гр. Българово. Заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
общината пред Бургаския административен съд.
1180

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 29-37
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 30 от 4.ІХ.2009 г. , Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на водопровод за захранване на УПИ
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І-28, 29 в масив 20 в местността Над джамбазларе, землище Меден рудник. Заинтересованите лица
могат да обжалват решението в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
общината пред Бургаския административен съд.

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 29-34
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и като взе
предвид решения на ЕСУТ, взети с протоколи
№ 19 от 29.V.2009 г., № 37 от 28.Х.2009 г. и № 40 от
25.XI.2009 г., Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен план – план за улична
регулация за разширение на кв. Сарафово – масиви
14 и 15, местности Манаф хенде и Манастирското, с
който се предвиждат нови обслужващи улици и се
обособяват квартали от № 70 до № 82. Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общината пред Бургаския административен съд.
1178
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Председател: С. Маджарова

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 458
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол,
одобрява проект за подробен устройствен план:
парцеларен план за трасе на ел. кабел 20 kV до
ПИ 071087 през поземлени имоти № 001052, 000209,
000093, 000207, 000218, 000084, 000111 и 000135 по
КВС на с. Роза, община „Тунджа“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния съд – Ямбол.
1182

Председател: Г. Георгиев

20. – Министърът на правосъдието на основание
чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт, при окръжните и административните съдилища
във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище
и Шумен към Апелативен съд – Варна, за 2010 г.
За съдебен район на Варненския окръжен и
административен съд
І. Криминалистични експертизи
А) Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Иван Пенчев Медарев, Варна, ул. Люляк 26, ет. 6,
ап. 21, тел. 052/318-736; 0898/725 484; 0885/ 840 116.
Николай Стефчев Ризов, Варна, ул. Радко Димитриев 64а, ап. 7, ет. 3, тел.0884/190-187.
Б) Трасологични експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични
експертизи
ІІ. Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
А) Лекари, притежаващи компетентност по
въпросите на ортопедията и травматологията;
диагностика, лечение и прогноза на заболяването
Веселин Петков Калоянов, Варна, ул. Дойран 6,
тел.: 052/650 630; 0888/924 877, рентгенолог.
Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност
да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза,
вътрешни болести
Свилен Стойчев Андонов, Варна, ул. Княз Борис
І № 7, тел.: 052/658 400, 0887/225 235, специалист
вътрешни и бъбречни болести, здравен мениджмънт
и здравноосигурителни отношения с НЗОК.
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Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, Варна,
ул. Цар Асен 68, вх. А, ет. 4, ап. 7.
В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания;
диагностика, лечение и прогноза
Светослав Калчев Калевски, Варна, бул. Осми
приморски полк, бл. 122, вх. Б, ап. 157, тел. 052/829323, 2-13-41.
Г) Лекари – специалисти по вътрешни болести,
притежаващи компетентност по всички заболявания
на сърдечно-съдовата, дихателната, стомашночревната и отделителната система, диагностика,
лечение и прогноза
Д) Лекари – специалисти по инфекциозни болести, притежаващи компетентност по въпросите на
инфекциозните и паразитологични болести, системи,
диагностика, лечение, прогноза и епидемиология
Е) Лекари – специалисти по кожно-венерически
болести, компетентни по диагностика, лечение,
прогноза и епидемиология
Ж) Лекари – специалисти по уши, нос, гърло,
компетентни да се произнасят по всички въпроси
З) Лекари – специа листи по очни болести,
притежаващи компетентност по очните болести;
диагностика, лечение, прогноза
И) Лекари педиатри – компетентни по всички детски заболявания, диагностика, лечение и
прогноза
Й) Лекар токсиколог – компетентен по въпросите
на отравянията, диагностика, лечение и прогноза
К) Лекари – специалисти по обща и клинична
патология, компетентни да се изказват по специфични патологоанатомични въпроси
Л) Лекар сексолог
М) Лекари – акушерство и гинекология
Н) Съдебни лекари, компетентни по всички
въпроси на телесните повреди, причини за смърт,
болестни състояния за всички видове
Благовеста Димитрова Панайотова, Варна, ул.
Съборни 16, тел. 052/259-558, 822-121/304.
Вилиям Викторов Доков, Варна, ул. 27 юли 11,
ап. 11, 052/644-166; 0889/877-876.
Диана Гочева Господинова, Варна, ул. Цанко
Дюстабанов 28, ет. 1, ап. 1, тел. 052/978-449, 0887/622248, съдебна медицина и дентология;.
Димитър Иванов Ганчев, Варна, ул. МБАЛ
„Св. Анна“ – отделение „Съдебна медицина“, тел.
052/307-648, 648-175; 0888/529-493.
Емилия Михайлова Каишева, Варна, ул. Воден
30, ет. 3, тел. 052/658-962; 0898/428-404, съдебна
медицина и деонтолог.
Илиана Николова Хаджидечева, Варна, ж.к.
Трошево, бл. 56, вх. Г, ет. 4, ап. 74, тел. 052/735-211,
0888/354-077, химик в Центъра по съдебномедицинска експертиза и деонтология.
Сийка Койчева Михова-Илчева, Варна, ул. Ген.
Киселов 31, ет. 5, ап. 11, тел. 052/605-730, 648-175;
0897/978-662; 0898/406-694.
Деян Ангелов Демиров, Варна ул. Ген. Столипин
28, ет. 4 ап. 16; тел. 052/607-573;648175; 0888/844-920;
0898/438-404.
Виктор Николаев Стефанов,Варна, бул. Съборни 16, вх. А, ет. 4, ап. 16 тел. 052/622-291, 648-175;
0888/772-803.
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние
1. Съдебно-психиатрична експертиза.
2. Съдебно-психологична експертиза.
Клинични психолози: 302 851/60 вътр. 474/
Гергана Петрова Момова, Варна, ул. Дрян 10,
ет. 5, ап. 15, служебен адрес: МБАЛ „Св. Марина“,
ул. Христо Смирненски 1, ІІ психиатрична клиника,
тел. дом. 052/731-859, сл. 052/978 785; 052/978 753;
0889/846 993.
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Румяна Стоянова Георгиева, Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, вх. 3, ап. 6, тел.052/884-754, клиничен
психолог.
Снежанка Борисова Димитрова, Варна, ул.
Силистра, бл. 2, вх. В, ап. 68, адрес по л.к.: Варна,
ул. Баучер 1, вх. Б, ет. 8, ап. 46, тел. 052/320-033,
0887/311-948.
Траяна Добрева Петкова, Варна, ул. Под игото,
бл. 26, вх. Б, ет. 8, ап. 46.
Психолози
3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Лекари пси х иат ри и мед и ц и нска пси холо гия – компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология
Аделина Боянова Джорджанова, Варна, ул. Велико Христов 15, ет. 6, ап. 13; месторабота: Държавна
психиатрична болница с. Карвуна, тел. 058/629 022;
факс: 058/629022.
Костадинка Димитрова Крумова, Варна, ул.
Струга 29, ет. 8, ап. 129, тел. 052/250-748, нарколог.
Румяна Василева Бояджиева, Варна, ул. Найден
Геров 18, ет. 5, ап. 9, частен к-т: Варна, ул. Илинден
1, ет. 3, к-т 310, тел. 052/978 432, GSM 0888/306118.
Христо Добрев Бояджиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, тел. 052/468-740, 822-121.
Лекари детски психиатри
М и лен а А н т онов а Топ а лов а , В арн а , м- с т
Св.Никола 107, вх. 2, ап. 12, тел. 0888/222-038.
4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
ІV. Съдебно-икономически експертизи
1. Съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза
Адриан Михайлов Велчев, Варна, ж.к. Бриз І
№ 059, бл. Е, ап. 21, тел.: 052/ 301 700; 0888/288 989,
икономист-счетоводител, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ангел Христов Колев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. В, ет. 11, ап. 52, 0888/606-111,
052/320-257, икономист-счетоводител.
Анелия Стефанова Илиева, Варна, ул. Васил
Друмев 7, ап. 7, тел. 0888/403-761, експертни оценки и
икономически анализи във връзка с прилагането на
чл. 72 ТЗ, както и други икономически експертизи.
Анна Петрова Димитрова, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 52, вх. 1, ет. 6, ап. 15, тел.: 052/614 949;
0896/607 808, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Антоанета Вълчанова Цанева, Варна, ул. Черноризец Храбър 17, ет. 4, ап. 8, тел.: 052/610 641,
0886/145 637, икономист-счетоводител.
Антония Русева Стоянова, Варна, ул. Илинден
25, ет. 5, ап. 13, тел.: 052/611-153; 0886/464630.
Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, ап. 35, тел.: 052/980 525, 0896/662 442,
счетоводител, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул. Котел 14, тел. 052/659-316, 0889/859-484, икономист
счетоводител.
Боряна Цветанова Вълкова, Варна, бул. Княз
Борис І № 86, тел.: 052/601 433; 0888/996 271, съдебно-икономически експертизи.
Валентина Иванова Димитрова, Варна, ул. Острава №11,ет. 7, ап. 27, тел.: 052/310 913; 0896/498
251, съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева, Варна, ул. Ген.
Георги Попов, бл. 27, вх. А, ет. 6, ап. 106, тел.
052/600 386, 0888/512-443; икономист-счетоводител,
счетоводство и контрол; допуск ниво „Секретно“.
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Владимир Николов Караджилов, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 56, вх. 4, ет. 6, ап. 87, тел.: 052/614
949; 0898/ 508 244, съдебно-счетоводни експертизи, оценки на МС – активи, недвижими имоти и
земеделски земи.
Галина Петрова Георгиева, Варна, ул. Л. Каравелов 79, ет. 1, ап. 1, тел. 052/634-624, 0899/181-859;
икономист-счетоводител.
Ганка Георгиева Дончева, Варна, ул. Ген. Цимерман 56, ет. 4, ап. 6, тел.052/611-633, 0888/502
509; дипломиран експерт-счетоводител, независим
финансов одит.
Ганка Янева Кольовска, София, бул. Др. Цанков
17, ап. 7, сл. адрес: Варна, ул. Опълченска 23, ет. 1,
ап. 3, тел.: 0888/391174.
Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. Б, ап. 159, тел.: 052/781 692;
0888/666 433, съдебно-икономическа, финансовоикономическа, инжинеро-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева, Варна, ул. Поп Харитон
51, ап. 2, тел.: 052/610 322; 0894/352 002, икономист.
Гинка Стоянова Точева, Варна, ул. Топра Хисар
16, ап. 1, ет. 1, адрес за кореспонденция: Варна,
пл. Лаврентий 9, офис № 11, тел.: 052/ 612-929,
0888/926 023.
Дафина Иванова Добрева, Варна, ул. Ал. Рачински 15, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел.052/622-155, 0886/024881; икономически експертизи.
Диана Добрева Велинова, Варна, бул. Хр. Ботев 6, вх. В, ап. 5, тел. 052/601-702 и 0888/710 750,
съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Димитър Йорданов Йорданов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, тел. 052/980-502, 0888/412-240, икономист-счетоводител.
Димитър Стоянов Момчилов, Варна, бул. Вл.
Варненчик 82, тел.: 0888/922 213, съдебно-стокови
експертизи.
Димка Неделчева Попова, Варна, ул. Габрово
43, вх. Б, тел. 630-298, 0889/371-053, икономистсчетоводител.
Донка Асенова Димитрова, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 17, вх. Б, ет. 1, тел.: 052/ 71-21-30; 0886/ 604 141.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел.052/750-466, 0887/930-092,
0878/930-092, икономист-счетоводител.
Ева Евгениева Марчева, Варна, кв. Възраждане,
бл. 69, вх. 3, ет. 7, ап. 69, тел.: 052/301 458; 0878/527530;
0898/527 530, съдебно-счетоводна експертиза.
Елеонора Йорданова Трифонова, Варна, кв.
Въжраждане, бл. 26, вх. 5, ет. 6, ап. 17, тел. 052/456444, 0889/891-336, дипломиран съдебно-счетоводен
експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Емилия Николова Стойнова-Дикова, Варна, ул.
Отец Паисий 4, ап. 12, тел.: 052/650 900; 0878/798
545; 0888/798 545, счетоводство и контрол.
Живка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 39, вх. 4, ап. 74; тел. 0888/205332.
Жулиета Господинова Тонева, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ап. 19,
0888/327-363, счетоводител – счетоводство и контрол.
Иван Кирилов Вълчанов, Варна, ул. Гладстон,
бл. 4, вх. Б, ап. 26, тел.: 052/310 788, 0899/027992,
съдебно-стокови експертизи.
Илина Томова Станчева, Варна, ул. Мир, бл. 1,
вх. Б, ет. 8, ап. 4, тел. 052/781-586, 0888/628-058,
счетоводител.
Илиян Димитров Гоцев, Варна, ж.к. Чайка, бл. 19,
вх. Б, ет. 3, ап. 38; тел. 0888/864 400, счетоводител.
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Йордан Ганев Стоянов, Варна, ж.к. Младост 143,
вх. 6, ет. 3, ап. 101, тел. 052/754 543, 0886/520 702,
икономист-счетоводител, лицензиран оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова, Провадия, ул.
София 4, тел.: 0518/42885; 0885/430 373, експертикономист.
Керанка Колева Изова-Кунева, Варна, бул. Ген.
Колев 87, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел.: 0898/220 339, съдебно-счетоводен експерт.
Корнелия Милева Колева, Варна, бул. Владислав
Варненчик 68, ет. 3, ап. 15, тел. 608-678, 0898452516,
икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Кремена Димитрова Иванова, Варна, бул. Цар
Освободител 105, вх. А, ап. 23, тел.: 0888/596 296.
Кремена Йорданова Костадинова, постоянен
адрес: Варна, ж.к. Младост, бл. 150, вх. 8, ап. 8,
ет. 3, адрес за кореспонденция: Варна; кв. Аспарухово, ул. Кирил и Методий 24, ет. 2, офис 5, сл.тел.
052/919-810, 0896/834-105; 0882/029 593, магистър
„Счетоводство и контрол“.
Маргарита Милчева Добрева, Варна, ул. Найден Геров 42, ап. 11, тел. 052/606-396, факс: 052/608
753; 0889/202-922, служебен адрес: Варна, ул. Цар
Симеон І № 25, офис №407, експерт-счетоводител.
Мариана Стефанова Станева, Варна, ул. Ат.
Томов 9, ет. 3, ап. 5, тел.: 052/759 827; 0889/291 888.
Мариела Иванова Мачева, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 230, вх. 2, ап. 27, дом.тел.: 568-941, 0878/889
908, офис: 61-51-70, съдебно-счетоводен експерт.
Мариянка Атанасова Нейчева, Варна, кв. Чайка,
бл. 17, вх. В, ап. 50, тел.: 052/712 155; 0897/965067;
0893/662 002, съдебно-икономически и счетоводни
експертизи.
Милена Валентинова Петрова, Варна, ул. Д.
Полянов, бл. 58, вх. Б, ет. 8, ап. 23, тел .052/443-587,
0888/518-373, съдебно-счетоводен експерт.
Милена Колева Василева, Варна, ул. Брегалница 12, ет. 2, ап. 8, тел.: 052/620 900; 0888/977 791,
съдебно-счетоводни и финансово икономически
експертизи.
Милка Георгиева Купенова, Варна, ул. Гладстон,
бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 39, тел. 052/310-787, 0877/656495, стокознание, икономист-счетоводител.
Милка Паскалева Пърова, Варна, ж.к. Чайка
68, вх. Г, ет. 2, ап. 22, тел:052/710 338; 0886/145 887.
Мина Михайлова Станчева, Варна, ул. Ген.
Столетов 15, вх. В, ет. 6, ап. 49, тел.: 052/606 686;
0888/331 108, счетоводен експерт и съдебно-финансова икономическа експертиза.
Мирослава Петрова Иванова, Варна, ул. Кирил
и Методий, бл. 38, ет. 9, ап. 42, дом.тел.: 052/373
489; сл. тел.: 052/387 440; 0889/370 533, икономистфинансист.
Надя Енчева Костова, Варна, ул. Селиолу 12,
вх. В, ет. 4, ап. 23, адрес за кореспонденция: Варна,
ул. Дунав 5, тел. 052/660 700; 052/660 730, доктор
по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран
оценител на цели предприятия.
Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул. Ружа
5, тел.052/502-304, 781-088; 0888/600-843; 0898/577
188, счетоводител, експерт съдебно-счетоводни
експертизи и финансово-ценови експертизи.
Николай Ненов Ненов, Варна, ул. Фредерик Кюри
51, вх. Д, ет. 1, ап. 1, сл. адрес: Варна, ул. Христо
Попович 9 (в двора), тел.: 052/607-113, 052/625-879;
0889/275-679, строителство и архитектура.
Николай Стефанов Добрев, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Найден Геров 42, ап. 11, тел.:
052/606 396; служ. адрес: Варна, ул. Цар Симеон І
№ 25, офис 407, тел./факс: 052/608 753; 0889/436 110,
съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
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Пенка Иванова Петкова, Варна, бул. Осми
приморски полк 137, бл. 37, ет. 1, вх. А, ап. 3, тел.:
052/304 219; 305 658; 0888/706 432.
Пенка Кирилова Жекова, Варна, бул. Съборни
16, вх. Б, ет. 1, ах.38, тел. 052/613 663, 0888/814-403,
експерт-счетоводител.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Христо
Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел.: 0893/483 002.
Петя Иванова Радева, Варна, ул. Люляк 41, тел.:
052/300 069; 052/ 330 974; 0887/ 748 056, съдебносчетоводни експертизи.
Петя Иванова Ставрева, Варна, ж.к. Детелина 7,
ет. 1, ап. 1, тел.052/783 102, 0888/946-976, експертсчетоводител, регистриран одитор.
Полина Димитрова Кавръкова, Варна, ул. Кавала 10, тел.: 052/631 674; 0888/810121, счетоводни
експертизи.
Радослав Христов Станчев, Варна, ул. ЖолиоКюри 51, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 625-043, сл.тел. 601-518,
0885/126-642, магистър по счетоводство и контрол.
Радка Янева Георгиева, Варна, ул. Дубровник,
бл. 8, вх. Ж, ет. 3, ап. 50, тел.: 052/ 601 229; 0888/837853, дипломиран експерт-счетоводител.
Ралица Стоянова Илиева, Варна, ул. Христо
Попович 27, ет. 3, ап. 9, тел. 0877/385-799, икономист.
Румяна Георгиева Симеонова, Варна, бул. Осми
приморски полк 55, вх. Б, ет. 3, тел. 052/622-725 и
0885/210-001, съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Грозданова Неделчева, Варна, кв. Виница, ул. К. Павлов 4; тел.: 052/341 499, 052/648 001;
0898/241-309, счетоводен експерт, лицензиран експерт
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Руска Николова Димитрова, Варна, ул. Константин Павлов 6, 052/601-507, 052/600 707; 08888/204905, лицензиран оценител на цели предприятия и
недвижими имоти.
Силвана Анастасова Димитрова, Варна, бул.
Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 7, ап. 221, дом. тел.:
052/643 976; 0885/535 900, счетоводител.
Силвия Станчева Стоянова, постоянен адрес:
Варна, ж.к. Младост, бл. 106, вх. 6, ет. 8, ап. 124,
адрес за кореспонденция: Варна, ж.к. Левски, ул.
Рощок 14, ет. 2, ап. 5; тел. 0895/643 236, 0887/398-746,
икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Симеон Димитров Симов, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 302, вх. 14, ап. 230, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Дунав 5, тел. 052/660 700, 052/660
730, икономист, магистър по бизнес администрация,
лицензиран оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова, Варна, ул. Хан
Омуртаг 7, офис 2, тел. 052/630-654, 0899/852-547,
съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво „Строго секретно“.
Стефан Тодоров Данговски, Варна, ул Васил
Друмев 9, ет. 6, ап. 43, тел.: 644-225 0888/773-608,
лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински
предприятия, лицензиран оценител на машини и
съоръжения, лицензиран оценител на земеделски
земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стоянка Кунева Маринова, Варна, ул. Македония
164, вх. Б, ет. 2, ап. 13; тел. 608-678; 0898/452-511,
икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Таня Димитрова Савова, Варна, ул. 27 юли 7,
вх. В, ет. 3, ап. 4, 0887/993-660, сл. тел. 052/306932, 052/643 764, експерт по финансово-счетоводни
експертизи.
Татяна Танева Иванова, Варна, ул. Дебър 34,
ап. 1, тел. 052/631 720; 0899/825 140; 0885/976 417,
счетоводство и икономика.
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Тодорка Павлова Коларова, Варна, бул. Ген. Колев
76, ап. 9, тел. 052/601-506, 052/608481, 0888/865-342,
експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител
на недвижими имоти.
Трендафил Александров Василев, Варна, ул. Л.
Каравелов 15; тел.: 052/600-247, 0887/474-349, 0899/109
226, дипломиран експерт-счетоводител.
Христоско Иванов Богданов, Варна, ул. Топола
1, ет. 6, ап. 11, адрес за кореспонденция: Варна, бул.
Княз Борис І № 72, ет. 1, ап. 6; тел. 052/753-877, сл.тел.
052/641-556, 0896/611-442, икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Андреев, Варна, ул. Цани Гинчев
9, ап. 7, тел.: 0888/447 267, съдебно-икономически
екпертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова, Варна, ул.
Дебър 47, ап. 3, тел. 052/613-696, 610-517, 0888/796963, съдебно-счетоводен експерт.
Янка Върбанова Лозанова, Варна, бул. Генерал
Колев 38, вх. В, тел. 052/623-907; 0888/229-732, икономист-счетоводител.
V. Съдебни инженерно-технически експертизи
1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически
специалисти; оценители на машини и съоръжения
Асен Петров Колев, Варна, ул. Прага 16, тел.:
052/659 273; 0887/781916, автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков, Варна, ж.к. Трошево 12,
вх. Д, ет. 4, ап. 58, автотехнически експертизи.
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул.
Котел 14, тел. 052/659-316; 0889/859 484, машини
и съоръжения.
Валентин Господинов Иванов, Варна, ул. Иглика
8, вх. А, ап. 7, ет. 3, тел. 052/784-988, 0888/335-271,
оценител машини и съоръжения.
Виолета Стефанова Николова, Варна, ул. Професор Н. Державин 5, вх. Б, ет. 6, ап. 16, тел.
052/623-518, 0899/569-347, лицензиран оценител на
машини и съоръжения.
Георги Йорданов Драгиев, Варна, бул. Осми
приморски полк 122 вх. Б, ет. 11, ап. 130, тел.
0888/516–718, лицензиран експерт по автотехнически
експертизи, лицензиран оценител на МПС.
Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Ген.
Цимерман 3, ап. 2, тел. 052/820-619, 601-956, икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова, Варна, ул. Ген.
Скобелев 13, вх. А, ап. 1, тел. 052/641-092; 601-240,
0888/312-962, техник геодезист и катрограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Димитър Великов Димитров, Варна, ул. А. Кънчев 20, ет. 6, ап. 50, тел. 052/622-886, 0888/609-910,
машинен инженер, лицензиран оценител машини
и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел. 052/744-922, 0887/930-092,
лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях.
Дона Костова Сивкова, Варна, ул. Отец Паисий
48, ет. 9, ап. 54, тел. 052/622-422, сл.тел. 626-261,
0887/114-981, лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД.
Емил Кирилов Иванов, Варна, ул. Зюмбюл 14,
ет. 2, ап. 59, тел.: 052/301-444, 052/692 220; 0888/234971, автотехнически експертизи по ПТП и оценки
на щети по МПС.
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Иван Георгиев Инкьов, Варна, ул. Злетово 12,
вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел. 052/372 978, 0898/480 970, машинен инженер, лицензиран оценител на машини
и съоръжения.
Иван Христов Йовчев, Варна, бул. Сливница 72,
вх. Г, ет. 4, ап. 28, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинжинер
(радиотехника).
Илина Томова Станчева, Варна, ул. Мир, бл. 1,
вх. Б, ет. 8, ап. 4, тел. 052/781-586, 0888/628-058,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
цели предприятия.
Йорданка Стефанова Куртева, Варна, ул. Славянска 23, ап. 3, тел. 052/614-758, 631-879, 0898/668-892.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция:
Варна, бул. Съборни 19А, тел. 052/307-504, 0888/335
518, машинен инженер, лицензиран оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.
Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост
бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142, 0898/847 647,
електроинженер, лицензиран оценител на машини и
съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Людмил Иванов Велинов, Варна, бул. Христо
Ботев 6, вх. В, ет. 1, ап. 5, тел.: 052/601 702, 052/637
346; 0888/710-750, оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените отделения.
Людмил Иванов Милков, Варна, ул. Родост,
бл. 1, вх. Б, ет. 4,ап. 21, тел. 052/511-340, 0878/327 374,
специалист по транспортни техники и технологии,
моторно-транспортни средства.
Максим Николов Ставрев, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Средец 32, вх. Г, ап. 41, тел.: 0888/004
055, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насъждения,
търговски предприятия.
Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел.: 052/508
446; 0888/452-298, оценка на машини и съоръжения.
Михаил Николов Серафимов, Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 6, ет. 6, ап. 18, тел. 052/501-358,
0887/331-363, специалист по двигатели с вътрешно
горене.
Наталия Иванова Стефанова, Провадия, ул. Иван
Вазов 2, тел.: 0518/4 2790; 0886/627 403.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199, 0898/539
113, електроинженер, специалност „Изчислителна
техника“.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Каранфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, 0887/541-109;
0896/640-010, автоексперт.
Пламен Благов Илиев, Варна, ул. Ген. Цимерман
3, ап. 4, тел. 610-328, 0888/864 55, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения.
Рафаил Атанасов Задгорски, Варна, ул. А. Кънчев 10, ет. 4, ап. 11, тел. 052/621-890, 0888/717-866,
машинен инженер; оценки на МПС и транспортна
техника.
Роза Емилова Желева, Варна, бул. Хр. Ботев 18,
вх. 7, ет. 7, ап. 173, тел. 052/311-936, 0888/391-877,
лицензиран оценител на машини и съоръжения в
машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Стефан Иванов Капинчев, Варна, бул. Чаталджа 67, ап. 24, тел. 052/605-779, сл.тел. 052/611-510,
0886/444-562,машинен инженер – автотехнически
експертизи, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
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Тодор Петков Николов, Варна, ж.к. Трошево,
бл. 17, ет. 5 ап. 62, тел. 052/729-314, 0899/261-324,
специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов
8, ет. 1, ап. 1, тел. 052/605-963, 643-814, 0889/384-429,
електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
В и К
Румен Борисов Чифликчиев, Варна, ж. к. Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел. 753-008,
0889/870-949, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова, Варна, ул. Козлодуй 11, ет. 3, тел. 052/616-048, 61-60-48, 0888/731-346,
хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Корабостроители
Велико Желев Дачев, Варна, ул. Скопие 1,
ап. 7, тел.: 052/ 636 919, 0878/627 541, 0897/ 908 059;
0888/627 541, специалист: геология, инжинерна
геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на
морската брегова зона, инжинерна екология, морска
геоекология, земна механика, защита на морския
бряг, динамика и защита на свлачищни брегове.
Евгений Петров Игнатов, Варна, бул. Мария
Луиза 40, тел. 052/620-674, 0899/465-863, инженеркорабоводител;контейнерни превози, морски експертизи. Ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Искрен Веселинов Николов, Варна, ул. Люлебургаз 1, тел.: 052/322-530, 0898/245-081, машинен
инженер корабни машини и механизми, двигатели
с вътрешно горене.
Кирил Тодоров Пенчев, Варна, ул. Струга 23,
вх. Б, ет. 2, ап. 211, тел.: 052/638 259; 0889/890 376.
Михаил Боянов Бъчваров, Варна, бул. Сливница
62, тел.: 052/623-142, 666-335; 0896/877-800, инженеркорабостроител.
Ел. специалисти
Георги Страшимиров Тодоров, Варна, ул. Черешово топче 22, тел.: 052/505-284, 052/34 34 40,
0885/332 181, 0887/512-923, електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитър Иванов Куюмджиев, Варна, ул. Ген.
Столетов 10, ет. 4, ап. 7, тел.: 052/300 200; 0889/730
871, електроинженер.
Емилия Борисова Гичева, Варна, ул. Подвис 30,
вх. Е, ет. 2, ап. 18, тел.: 0889/822 025, съобщителна
и осигурителна техника и системи.
Ирина Илчева Станева, Варна, ул. Д-р Железкова 16, вх. Д, ет. 4, ап. 12, тел.: 052/781 312; 0898/
322 753, електроинженер.
Кирил Тодоров Пенчев, Варна, ул. Струга 23,
вх. Б, ет. 2, ап. 211, тел.: 052/638 259; 0889/890 376.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева), Варна, бул.
Сливница 111, тел. 052/658-411, 980-922, 0888/845646, електроинженер, лицензиран оценител на
недвижими имоти, оценител на цели държавни и
общински предприятия.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199, 0898/539113, електроинженер, специалност „Изчислителна
техника“.
Петър Иванов Василев, Варна, ж.к. Младост,
бл. 106, вх. 9, ет. 8, ап. 40; доцент, инженер, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане
на кораби“.
П ламен Георг иев Пет ров, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 301, вх. 2, ет. 8, ап. 58, дом. тел.:
052/524949; 0887/653514.
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Пламен Великов Парушев, Варна, ул. Петър
Райчев 4, вх. И, ет. 1, ап. 27, тел. 052/871-728, електроинженер.
Румен Борисов Чифликчиев, Варна, ж. к. Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел. 753-008,
0889/870-949, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К, геодезия.
Тодор Петров Лазаров, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 407, вх. 3, ет. 2, ап. 4, дом.тел. 052/522 208,
0886/135 246, електроинженер – радиоелектронна
техника.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов
8, ап. 2, тел.: 052/605-963, 238-218, електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Програмисти
Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видеотехника, киносистеми, компютърна
техника, акустика (ртв)
Антим Христов Йорданов, Варна, ул. Силистра
12, ет. 2, ап. 1, радио-телевизионна техника; тел.
0521/309-477; 0878/171-855.
Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. Б, ап. 159, тел.: 052/781 692;
0888/666 433, съдебно-икономическа, финансовоикономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Иван Христов Йовчев, Варна, бул. Сливница 72,
вх. Г, ет. 4, ап. 28, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер
(радиотехника).
Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост,
бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142, 0898/847
647, електроинженер, лицензиран оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Каранфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к.36, тел. 0887/541-109;
0896/640-010, 052/330-353, оценител на земеделски
земи, експерт по радиотехника.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов
8, ап. 2, тел. 052/605-963, 643 814, 0889/384-429, електроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
1. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
Пожаро-техническа безопасност.
Инж. Иван Илиев Иванов, Варна, ул. Вяра,
бл. 2, вх. 1, ет. 6, ап. 18, тел. 052/759-633, 0888/376627, инженерно-технически и пожаро-технически
експертизи.
VІ. Съдебна строително-техническа експертиза.
Анахит Санасаровна Барсегян, Варна, ул. Парчевич 22, тел. 052/609-377; 0889/527-873; 0895/646-664,
промишлено и гражданско строителство.
Андриан Стоянов Консулов, Варна, кв. Трошево,
бл. 56, вх. Б, ет. 4, ап. 34, тел.: 0889/282 797, специалист оп промишлено и гражданско строителство
по ЗУТ.
Антоанета Михайлова Стоянова, Варна, ж.к.
Трошево, бл. 19, вх. А, ет. 3, ап. 34, тел.: 052/504
178; 0886/007 665, геодезия, картография и фотограметрия.
Антоанета Стефанова Герова, Варна, ул. Пирин 10, вх. А, ет. 3, тел. 052/624-268; 0888/312-826;
строителен инженер; специалност „Промишлено и
гражданско строителство“.
Бисерка Кънчева Влахова, Варна, ул. Хр. Попович 8, ет. 1, ап. 1, тел.: 052/618 165; 0887/537 322,
геодезия, картография и кадастър.
Богдан Крумов Тодоров, Варна, ул. Д-р Басанович 23, ет. 6, ап. 41, тел. 052/304-885, 0889/424-021,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Бранимир Божидаров Карагеоргиев, Варна,
ул. Ген. Колев 38, вх. Б ап. 36, тел. 052/623-925,
0898/460-656, архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова, Варна, ул.
Зограф 40А, тел. 052 /255-830; 370-501 вътр.172;
0898/204-525, строителен инженер: „Промишлено
и гражданско строителство“.
Васил Димитров Власковски, Варна, ул. Братя
Миладинови 68, вх. Г, ет. 11, ап. 86; дом. тел. 052/623
813, геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, Варна, ул.
Ген Колев 38, вх. А, ап. 16, тел.052/634-638, 635-620
0888/989-522; строителен инженер – земеустройство.
Владимир Георгиев Иванов, Аксаково, област
Варна, ж.к. Самолета 3Б, бул. Съборни 19А, ет. 2,
тел. 76-33-24, 0888/619-313; 0897/924-461, строителен
инженер: „Промишлено и гражданско строителство“.
Владислав Иванов Андреев, Долен чифлик,
област Варна, ул. Камчия 2, вх. Б, ет. 1, ап. 11а;
настоящ адрес: Варна, ул. Крепостна 6, ет. 4, ап. 4,
тел. 05142/23-2, строителен инженер – геодезист.
Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. Б, ап. 159, тел.: 052/781 692;
0888/666 433, съдебно-икономическа, финансовоикономическа, инжинеро-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Даниела Митева Димова, Вълчи дол, ул. Цанко
Церковски 15, тел.: сл. 052/633 603, 0889/877 634,
специалист по архитектура.
Емилия Валентинова Иларионова, Варна, ул.
Брегалница 60, вх. Б, ап. 69, тел. 052/653-916, строителен техник: „Строителство и архитектура“.
Емилия Любомирова Колчева, Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302-068;
0888/414 500, строителен инженер: „Промишлено
и гражданско строителство“.
Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав
202, бл. 13, вх. Г, ап. 57, бул. Съборни 7, ет. 1, ап. 1,
тел. 052/606-688, 0886/096 811, строителен инженер –
земеустройство.
Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Опл. Димитър Ковачев бл. 21, вх. В, ап. 12, тел.: 058/669
494; 0897/272 020.
Иван Пандов Миленков, Варна, кв. Чайка, бл. 61,
вх. Е, ет. 2, ап. 58, тел. 052/881-667, строителен инженер: „Промишлено и гражданско строителство“.
Ирина Илчева Станева, Варна, ул. Д-р Железкова
16, вх. Д, ет. 4, ап. 12, тел.: 052/781 312; 0898/322
753, електроинженер, строителство и архитектура.
Йоана Крумова Кръстева, Варна, ул. Вярност
7, тел. 052/505-293; 0896/846 315; строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево,
бл. 35, вх. Б, ап. 25, ет. 1, тел. 052/729 168, 0887/429335, строителен инженер – геодезист.
Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети Климент 7, ет. 5, ап. 10, тел.052/615-100; 0899/378 153,
строителен инженер – геодезист.
Йорданка Борисова Боленова, Варна, ул. Ал.
Константинов 24, вх. 1, ет. 4, ап. 9, тел. 052/605-398;
0889/273 423, строителен инженер: „Промишлено и
гражданско строителство“.
187. Кольо Иванов Добрев, Варна, кв. Трошево
бл. 46, вх. А, ап. 7, ет. 2, тел.: 052/745 725; 0888/
312 975, промишлено и гражданско строителство.
Лиляна Кирилова Вягова, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 68, вх. Б, ет. 3, ап. 30, дом.тел. 052/710 502;
0898/572 153, икономист, лицензиран оценител на
земеделски земи, лицензиран оценител на горски
насаждения.
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Ми лка Дим и т рова Ата насова, Варна, бул.
Сливница 187, вх. 2, ет. 7, ап. 23, тел. 052/756-904,
0887/973-228; строителен инженер: „Промишлено
и гражданско строителство“, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Надя Стаматова Стаматова, Варна, ул. Граф
Игнатиев 26, ет. 1, ап. 2, тел.: 052/625 010; 0894/318
113; 0887/845 010, архитект.
Недко Ангелов Ангелов, Варна, ул. Козлодуй
11, ет. 3, ап. 9, тел. 616-048, 0885/712-738, лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна
политика и строителство.
Ненчо Венков Цанев, Варна, ул. Македония 87,
вх. А, тел. 052/624-202, 052/761 291.
Нели Николова Ганева, Варна ул. Дебър 33, вх. А,
ап. 15, тел.: 052/631-220; 0899/486687, началник-отдел
„ГЗ и ОКИЦ“ – съдебна строително-техническа
експертиза.
Пенка Георгиева Любомирова, Варна, ул. Еделвайс 4, ет. 5, ап. 10, тел.: 052/314 651; 0898/582 172,
строителен инженер: „Промишлено и гражданско
строителство“, оценител на недвижими имоти.
Петранка Койчева Маринова, Варна, ул. Шар
26, ет. 2, ап. 51, тел. 052/624-090, 0886/840-215,
строителен инженер: „Промишлено и гражданско
строителство“, технически контрол по част „конструктивна“.
Рени Иванова Попова, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 142, тел.052 /460-646, 250-070,
строителен инженер – геодезист.
Румен Борисов Чифликчиев, Варна, ж. к. Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел. 753-008,
0889/870-949, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Светлана Стефанова Великова, Варна, ул. Секвоя,
бл. 11, вх. А, ап. 47, ет. 5, тел. 052/759-961, строителен инженер: „Хидромелиоративно строителство“.
Славка Кръстева Георгиева-Манолова, Варна,
ж.к. Младост бл. 142, вх. 7, ап. 140, ет. 1, тел.: 052/
735 733, 0897/ 913 320, строителен инженер.
Сталина Петрова Емандиева, Варна, бул. Осми
приморски полк 122, вх. А, ет. 7, ап. 32, тел. 052/319880; 0885/812-524, строителен инженер: „Промишлено и гражданско строителство“.
Стефана Димитрова Петрова, Варна, ж.к. Младост, бл. 149, вх. 4, ет. 1, ап. 2, дом. тел. 052/749-995,
служ. тел. 635-177, в. 103, 0885/884-163, строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство.
Татяна Стоянова Василева, Варна, ул. Баучер,
бл. 3, ет. 3, ап. 67, тел.: 052/306 664, 0898/647 599.
Танислав Христов Онцев, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел. 052/566-601;
0888/ 878 802, строителен инженер: „Технология
на строителството“.
Тодор Борисов Рачев, Варна, ул. Царевец 9, бл. 9,
вх. Д, ет. 8, ап. 130, тел.: 052/322 207; 0882/514 054,
строителен инженер.
Шена Метова Хаджиева, Варна, ул. Страхил 5,
вх. А, ап. 98, ет. 9, тел.: 052/668 284, 624 458, 0889/514
664, геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство“.
Юлия Христова Попова, гр. Долен чифлик,
област Варна, ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Б,
ет. 1, ап. 18, тел. 052/643-287, 648-457, строителен
инженер – земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева, Варна, ул. Дебър 6,
ет. 2, офис 2, 052/600 622; 0887/029 375, архитект.
VІІ. Съдебно- биологични експертизи.
1. Съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-микробиологична
експертиза; съдебно-ентомологична експертиза.
Миглена Манолова Господинова, Варна, ул. Подполковник Калитин 30, ет. 4, ап. 29, тел.: 052/780
020; 0895/616 014, микробиологични и зоологически
експертизи.
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VІІІ. Експертизи на материали, вещества и изделия.
1. Съдебно-химическа експертиза
Химици
2. Съдебно-физическа експертиза
3. Съдебна физико-химическа експертиза
Биологични и физикохимични експертизи
Лазко Андреев Жарданов, Варна, ул. Юджиин
Скайлер 12, ет. 3, технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във
фирмите от хранително-вкусовата промишленост
и техните доставчици.
ІХ. Съдебно-селскостопански експертизи
1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Ветеринарни лекари
Марийка Стоянова Щерева, Варна, ж.к. Младост,
бл. 127, вх. 2, ап. 17, тел.052/753-966, зоотехник.
2. Съдебно-агротехническа експертиза
Агрономи
Еленка Илиева Бешковска, Варна, ж.к. Младост,
бл. 131, вх. 2, ет. 1, ап. 29, тел.052/744-241, сл. тел.:
052/57 57 43; 0889/757 063; 0898/557 424, агроном,
лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Мариана Недкова Иванова, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Народни будители, бл. 21, вх. 1, ет. 8,
ап. 23, тел.052/776-484, агроинженер, лицензиран
оценител на земеделски земи.
Цветанка Георгиева Цанева, Варна, бул. Владислав Варненчик 110, вх. А, ет. 7, ап. 39, тел.:
052/636-391, 0885/260 393, агроном, лицензиран
оценител на земеделски земи, оценител на горски
насаждения.
Х. Съдебно-изкуствоведски експертизи.
Емилия Цветанова Младенова, Варна, кв. Младост, бл. 138, вх. 3, ап. 53, тел. 0888/610-855, оценител
на недвижими имоти, сгради – паметници на културата, и инвестиционни проекти за строителство.
Екология и ландшафтна архитектура
ХІ. Други съдебни експертизи.
Педагози
Мариана Ж ивкова Йорданова, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 21, вх. Б, ет. 10, ап. 57, тел.: 052/980-502,
0888/292 010, магистър по педагогика, бакалавър
по специалност „Здравни грижи“.
Фармация
Специалисти по боеприпаси
Лицензирани оценители на земеделски земи
Адриан Михайлов Велчев, Варна, ж.к. Бриз І
№ 059, бл. Е, ап. 21, тел.: 052/301 700; 0888/288 989,
икономист-счетоводител, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, ап. 35, тел.: 052/980 525, 0896/662 442,
счетоводител, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Боян Людмилов Балкански, Варна, ул. Васил
Друмев 15, ап. 34, дом.тел.: 052/605 203; 0899/945 161,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, Варна,
ул. Ген. Колев 38, вх. А ап. 16, тел. 052/634-638, 635620, 0888/989-522, инженер-земеустроител.
Владимир Николов Караджилов, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 56, вх. 4, ет. 6, ап. 87, тел.: 052/614
949; 0898/508 244, съдебно-счетоводни експертизи,
оценки на МС – активи, недвижими имоти и земеделски земи.
Владислав Иванов Андреев, гр. Долен чифлик,
област Варна, ул. Камчия 2, вх. Б, ет. 1, ап. 11а,
настоящ адрес: Варна, ул. Крепостна 6, ет. 4, ап. 4,
тел. 05142/23-25, строителен инженер – геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева, Варна, ул. А.
Георгиев 7, тел. 052/602-416, 252-657.
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Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 104, тел. 052/820-619,
601-956, икономист по строителството.
Даринка Калоянова Павлова, Варна, бул. Вл.
Варненчик, бл. 41, вх. Б, ап. 51, тел.052/637-553,
0888/892-501, лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Десислава Стойчева Стоева, Провадия, ул. Цанко Церковски 106, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева, Варна, ул. Люляк 20,
ет. 2, ап. 39, тел. 052/638-636, 0877/515-272, икономист
по строителството.
Димитричка Куртева Йорданова, Варна, ж.к.
Вл. Варненчик, бл. 202, вх. 4, ап. 109, тел.: 462-216,
659-235, 0898/455-595, оценител на частни земеделски
земи, гори и имущество.
Димитър Александров Ганев, Варна, ж.к. Левски,
ул. Петър Райчев, бл. 4, вх. 3, ет. 8, тел.: 0877/139 738,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров, Варна, кв. Чайка,
бл. 32, вх. В,ет. 3, ап. 4, тел.: 052/310-920, 0899/945153,
инженер по горско стопанство, оценка на гори и
земи от горския фонд, експертизи и консултации
по лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, тел.: 052/980-502, 0888/412-240, счетоводство, оценител.
Димка Неделчева Попова, Варна, ул. Габрово
4, вх. Б, тел.: 052/630-298, 889/371-053, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел.: 052/744-922, 0887/930-092,
икономист – икономика на строителството.
Еленка Илиева Бешковска, Варна, ж.к. Младост,
бл. 131, вх. 2, ап. 29, тел. тел. 052/744-241, сл. тел.:
052/57 57 43; 0889/757 063; 0898/ 557 424, агроном.
Елеонора Йорданова Трифонова, Варна, кв.
Възраждане, бл. 26, вх. 5, ет. 6 ап. 17, тел.: 052/456444, 0889/891-336, дипломиран съдебно-счетоводен
експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав 202,
бл. 13, вх. Г, ап. 57, бул. Съборни 7, ет. 1, ап. 1,тел.
052/606-688, 0886/096 811, инженер земеустройство,
оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево,
бл. 35, вх. Б, ап. 25, ет. 1, тел.: 052 /729 168, 0887/429335, строителен инженер – геодезист.
Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети Климент 7, ет. 5, ап. 10, тел.: 052/615-100; 0899/378 153,
строителен инженер – геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 142, вх. 2-А, ет. 3, ап. 7, тел. 052/732-369
и 0887/986-638, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Калина Василева Василева, Варна, бул. Съборни 9, ет. 1, вътрешна сграда, тел. 052/633-587,
0886/840064, строителен инженер.
Керанка Колева Кунева, Варна, ул. Генерал Колев,
бл. 87, вх. А, ап. 2, тел. 0898/ 220 339, счетоводство.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция:
Варна, бул. Съборни 19А, тел.: 052/307-504, 0888/335
518, машинен инженер, лицензиран оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.
Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост,
бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел.052/744-142, 0898/847
647, електроинженер.
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Лиляна Кирилова Вягова, Варна, ж.к. Чайка
бл. 68, вх. Б, ет. 3, ап. 30, дом.тел. 052/710-502;
0898/572 153, икономист, лицензиран оценител на
земеделски земи, лицензиран оценител на горски
насаждения.
Максим Николов Ставрев, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Средец №32, вх. Г, ап. 41, тел.: 0888/004
055, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения,
търговски предприятия.
Мариана Недкова Иванова, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Народни будители бл. 21, вх. 1, ет. 8,
ап. 23, тел. 052/776-484, агроинженер, лицензиран
оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 230, вх. 2, ап. 27, тел. 052/568-941; 0878/889
908, счетоводство.
247. Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к.
Възраждане бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел.: 052/508
446; 0888/452-298, икономист по промишлеността.
Милка Георгиева Купенова, Варна, ул. Гладстон,
бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 39, тел. 052/310-787, 0877/656495, стокознание, оценител.
Пенка Кирилова Жекова, Варна, бул. Съборни
16, вх. Б, ет. 1, ап. 38, тел. 052/613 663, 0888/814-403,
дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел.052/610-199, 0898/539113, електроинженер, специалност „Изчислителна
техника“.
Петка Димитрова Христова, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик бл. 21, вх. 8, ап. 7; тел. 052/562-865 и
0887/148-998, оценител на недвижими имоти и цели
предприятия.
Петранка Койчева Маринова, Варна, ул. Шар 26,
ет. 2, ап. 51, тел. 052/624-090, 0886/840-215, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Каранфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, 0887/541-109;
0896/640-010,, оценител на земеделски земи.
Петър Атанасов Влаев, Варна, ул. Шар 26, ет. 6,
ап. 63, тел.: 052/614 003; 0878/3150240, оценител на
земеделски земи и имоти.
Рени Иванова Попова, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 142, тел. 052/460-646, 250-070,
строителен инженер.
Румяна Иванова Чавдарова, Варна, ул. Щип 6,
тел.: 0886/433 393, оценител на земеделски земи.
Стефан Тодоров Данговски, Варна, ул. Васил
Друмев 9, ет. 6, ап. 43, тел. 644-225 0888/773-608,
лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински
предприятия, лицензиран оценител на машини и
съоръжения, лицензиран оценител на земеделски
земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Татяна Любчева Кюркчиева, Врана, ул. Георги
Бакалов, бл. 17, вх. 5, ап. 63, дом. тел.: 052/312 654;
0887/ 874 915, оценител на земеделски земи, геодезист.
Та нисла в Хрис т ов Онцев, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел. 052/566-601,
0888/878-802, строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова, Варна, ул. Козлодуй 11, ет. 3, тел. 052/616-048, 61-60-48, 0888/731-346,
хидроинженер.
Цветанка Георгиева Цанева, Варна, бул. Владислав Варненчик 110, вх. А, ап. 39, тел. 052/636-391,
0885/ 260 393,агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова, Варна, ул.
Дебър 47, вх. 3, тел.052/610-517, 048/772-871, счетоводство.
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Юлия Христова Попова, гр. Долен чифлик, ул.
Барутен погреб, бл. 5, вх. Б, ет. 1 ап. 18, тел. 052/643287, 648-457, инженер-земеустроител.
Специалисти във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул. Котел
14а, тел.052/659-316, 0889/859484; машинен инженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 104, тел. 052/820-619,
601-956, икономист по строителството, лицензиран
оценител на недвижими имоти, цели предприятия
и земеделски земи.
Диана Добрева Велинова, Варна, бул. Хр. Ботев
6, вх. В, ап. 5, тел. 052/601-702 и 0888/710 750, специалист във връзка с оценка на непарични вноски
по чл. 72 ТЗ към фирмените отделения.
Еленка Георгиева Лечева, адрес за кореспонденция: Варна, район „Младост“, Община Варна,
ж.к. Трошево, бл. 10, стая № 10, постоянен адрес:
Варна, м-т Акчелар 35а, дом.тел.: 052/313-250, сл.
тел.: 052/504 695; 0889/706 213, строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 ТЗ.
Живка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 39, вх. 4, ап. 74; тел.: 0888/205332.
Калина Василева Василева, Варна, бул. Съборни
9, ет. 1,вътрешна сграда, тел. 052/633-587, 0886/840064, строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция:
Варна, бул. Съборни 19А, тел. 052/307-504, 0888/335
518, машинен инженер, лицензиран оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.
Кичка Тодорова Станева, Варна, бул. Сливница
111, ет. 3, ап. 13, тел.052/980-922, 658-411, 0888/845646,
електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Людмил Иванов Велинов, Варна, бул. Христо
Ботев 6, вх. В, ет. 1, ап. 5, тел. 052/601 702, 052/637
346; 0888/710-750, оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел.: 052/508
446; 0888/452-298, икономика на промишлеността,
лицензиран оценител на земеделски земи, машини
и съоръжения.
Николай Стоянов Стоянов, Варна, ж.к. Възраждане 60, вх. 5, ет. 6, ап. 114, тел.: 0888/525 552.
Петя Хараланова Добрева, Варна, ул. Странджа
20, ет. 3, ап. 36, тел.: 052/301 300; 0887/033 303.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов
8, ап. 2, тел. 052/605-963, 238-218, електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Лицензирани оценители на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев, Варна, ж.к. Бриз І
№ 059, бл. Е, ап. 21, тел.: 052/301 700; 0888/288 989,
икономист-счетоводител, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Анахит Санасаровна Барсегян, Варна, ул. Парчевич 22. тел. 052/609-377; 0889/527-873;0895/646-664.
Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, ап. 35, тел.: 052/980 525, 0896/662 442,
счетоводител, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
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Благовеста Рашкова Янчева, Варна, ул. Н. Рилски
15, ет. 2, тел. 052/635 – 656 и 089/756-752, оценител
на недвижими имоти.
Богдан Крумов Тодоров, Варна, ул. Д-р Басанович 23, ет. 6, ап. 41, тел.052/304-885, 0889/424-021,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул. Котел 14, тел. 052/659-316, 0889/859-484, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански, Варна, ул. Васил
Друмев 15, ап. 34, дом.тел.: 052/605 203; 0899/945 161,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Велико Желев Дачев, Варна, ул. Скопие 1, ап. 7,
тел.: 052/ 636 919, 0878/627 541, 0897/908 059; 0888/627
541, специалист: геология, инженерна геология,
хидрология, морфо- и лидодинамика на морската
брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг,
динамика и защита на свлачищни брегове.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, Варна,
ул. Ген. Колев 83, вх. А, ап. 16, тел. 052/634-638,
635-620, 0888/989-522, инженер – земеустройство.
Веска Пенчева Янева, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 225, вх. 2, ап. 13, тел.: 052/463-222, 603-781,
0899/161-731, строителен техник.
Галинка Вълканова Георгиева, Варна, ул. А. Георгиев 7, тел. 052/602-416, 252-657, строителен техник.
Горанка Ангелова Савова, Варна, ул. Иван Аксаков, бл. 7, вх. А, ет. 8, ап. 43, тел.: 052/643 271,
0899/376-472, строителен техник.
Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 104, тел.: 052/820-619,
601-956, икономист по строителството.
Десислава Веселинова Димитрова, Варна, ул.
Разлог 705, вх. 8, ет. 7, ап. 136, тел.: 052/314 755;
0889/812 727, оценител на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева, Провадия, ул.
Цанко Церковски 106, лицензиран оценител на
недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова, Варна, ул. Ген.
Скобелев 13, вх. А, ап. 1, тел.: 052/641-092; 601-240,
0888/312-962, техник-геодезист и катрограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева, Варна, ул. Люляк 20,
ап. 39, тел. 052/319-255, 638-636/факс; 0877/515-272,
икономист по строителството, лицензиран оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев, Варна, ж.к. Левски,
ул. Петър Райчев бл. 4, вх. 3, ет. 8, тел.: 0877/139 738,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел. 052/744-922, 0887/930-092.
Дона Костова Сивкова, Варна, ул. Отец Паи
сий 48, ет. 9, ап. 54, тел.052/622-422, сл.тел. 626-261,
0887/114-981.
Еленка Георгиева Лечева, адрес за кореспонденция: Варна, район „Младост“, Община Варна,
ж.к. Трошево, бл. 10, стая №10, постоянен адрес:
Варна, м-т Акчелар 35а, дом.тел.: 052/313-250, сл.
тел.: 052/504 695; 0889/706 213, строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 ТЗ.
Емилия Любомирова Колчева, Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302-068,
0888/414 500, строителен инженер.
Емилия Цветанова Младенова, Варна, кв. Младост, бл. 138, вх. 3, ап. 53, тел. 0888/610-855, оценител
на недвижими имоти, сгради – паметници на културата, и инвестиционни проекти за строителство.
Живка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 39, вх. 4, ап. 74; тел.: 0888/205332.
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Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав 202,
бл. 13, вх. Г, ап. 57, бул. Съборни 7, ет. 1, ап. 1,тел.
052/606-688, 0886/096 811, инженер – земеустройство.
Иван Пандов Миленков, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 61, вх. Е, ет. 2, ап. 58, тел. 052/881-667, строителен инженер.
Иван Христов Йовчев, Варна, бул. Сливница 72,
вх. Г, ет. 4, ап. 28, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинжинер
(радиотехника).
Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево,
бл. 35, вх. Б, ап. 25, ет. 1, тел. 052/729 168, 0887/429335, строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 142, вх. 2-А, ет. 3, ап. 7, тел. 052/732-369
и 0887/986-638, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети Климент 7, ет. 5, ап. 10, тел. 052/615-100; 0899/378 153,
строителен инженер-геодезист.
Йорданка Борисова Боленова, Варна, ул. Ал.
Константинов 24, вх. 1, ет. 4, ап. 9, тел.: 052/605398,0889/273 423, строителен инженер: „Промишлено
и гражданско строителство“.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция:
Варна, бул. Съборни 19А, тел. 052/307-504, 0888/335
518, машинен инженер, лицензиран оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.
Кичка Тодорова Станева, Варна, бул. Сливница
111, тел. 052/252-864, 608-031, 0888/845-646, елект
роинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Лидия Славчева Капламаджиева-Димова, Варна,
ул. Баба Тонка 14, вх. Б, ет. 11, ап. 87, тел.: 052/
640 550, 0887/685 893; 0893/ 341 420, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Лиляна Кирилова Вягова, Варна, ж.к. Чайка
бл. 68, вх. Б, ет. 3, ап. 30, дом.тел.052/710 502;
0898/572 153, икономист, лицензиран оценител на
земеделски земи, лицензиран оценител на горски
насаждения.
Людмил Иванов Велинов, Варна, бул. Христо
Ботев 6, вх. В, ет. 1, ап. 5, тел. 052/601 702, 052/637
346; 0888/710-750, оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените отделения,
оценител на недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Средец 32, вх. Г, ап. 41, тел. 0888/004
055, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения,
търговски предприятия.
Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел.: 052/508
446; 0888/452-298, оценител на недвижими имоти.
Ми лка Дим и т рова Ата насова, Варна, бул.
Сливница 187, вх. 2, ет. 7, ап. 23, тел. 052/756-904,
0887/973-228, строителен инженер: „Промишлено
и гражданско строителство“, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 11, вх. 10, ап. 2, тел. 052/470-027,
строителен техник.
Нейка Богословова Гигова-Христова, Варна, ул.
Г. С. Раковски 100, ап. 12, ет. 3, тел. 052/98-18-11,
0887/75 16 17, строителен техник.
Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул. Ружа
5, тел. 052/781-088; 502-304, 0888/600-843, 0898/577
188, оценител на недвижими имоти.
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Нелияна Иванова Иванова, Варна, ул. Петър
Райчев, бл. 4, вх. Ж, ет. 5, ап. 159; адрес за кореспонденция: Варна, бул. Съборни 19А, дом. тел.:
052/312 985, сл. тел.: 052/ 664 000…9; 0888/555-418,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев, Варна, ул. Македония 87,
вх. А, тел. 052/624-202, 052/761 291.
Николай Ненов Ненов, Варна, ул. Фредерик Кюри
51, вх. Д, ет. 1, ап. 1, сл. адрес: Варна, ул. Христо
Попович 9 (в двора), тел.: 052/607-113, 052/625-879;
0889/275-679, строителство и архитектура.
Николай Стоянов Стоянов, Варна, ж.к. Възраждане 60, вх. 5, ет. 6, ап. 114, тел.: 0888/ 525 552.
Пен к а Георг иева Л юбом и рова, Варна, ул.
Еделвайс 4, ет. 5, ап. 10, тел. 052/314 651; 0898/582
172, строителен инженер: „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Димитрова, Варна, бул. Сливница 122, ет. 3, ап. 12, тел. 052/615-534, 627-096,
0898/578-279, оценител на недвижими имоти.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199, 0898/539113, електроинженер, специалност „Изчислителна
техника“.
Петко Стоянов Бойновски, Варна, ул. Проф. К.
Иречек 4, ет. 5, ап. 8, тел.: 052/637 238; 0896/936 459,
оценител на недвижими имоти.
Петранка Койчева Маринова, Варна, ул. Шар 26,
ет. 2, ап. 51, тел. 052/624-090, 0886/840-215, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Каранфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, тел. 0887/541109; 0896/640-010, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев, Варна, ул. Шар 26, ет. 6,
ап. 63, тел.: 052/614 003; 0878/3150240, оценител на
земеделски земи и имоти.
Петя Хараланова Добрева, Варна, ул. Странджа
20, ет. 3, ап. 36, тел.: 052/301 300; 0887/033 303.
Пламен Христов Панайотов, Варна, ул. Парижка комуна 14, ет. 5, тел.: 052/600 856; 0899/829 491,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова, Варна, ул. Патриарх
Евтимий №68, ап. 6; тел.: 052/612 610, 0888/675-003,
строителен инженер, геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова, Варна, ул. Щип 6,
тел.: 0886/433 393, оценител на недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова, Варна, ул. Константин Павлов 6, тел.: 052/601-507, 052/600 707;
08888/204-905, лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Свилен Стойчев Андонов, Варна, ул. Княз Борис
І № 7, тел.: 052/658 400, 0887/225 235, оценител на
недвижими имоти.
Сталина Петрова Емандиева, Варна, бул. Осми
приморски полк № 122, вх. А, ет. 7, ап. 32, тел.
052/319-880; 0885/12-524, строителен инженер.
Стефан Иванов Капинчев, Варна, ул. Чаталджа
67, ап. 24, тел. 611-510 и 0886/4444-562.
Стилиана Любчева Радева-Свракова, Варна, ул.
Илинден 2, вх. В, ет. 5, ап. 11, тел.: 052/648 187;
0888/236342, оценител на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова, Варна, бул. Ген. Колев
76, ап. 9, тел. 052/601-506, 052/608481, 0888/865-342,
експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител
на недвижими имоти.
Танислав Христов Онцев, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел.: 052/566-601; 0888/
878 802, строителен инженер.
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Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов 8, ап. 2, тел. 052/605-963, 643 814, 0889/384-429,
електроинженер.
Цветана Георгиева Ангелова, Варна, ул. Козлодуй 11, ет. 3, тел.052/616-048, 61-60-48, 0888/731-346,
хидроинженер.
Юлия Христова Попова, Долен чифлик, ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 18, тел. 052/643287, 648-457, инженер-земеустроител.
Специалисти по здравословни и безопасни условия
на труда
Преводачи
Стефан Иванов Капинчев, Варна, ул. Чаталджа
67, ап 24, тел. 611-510 и 0886/4444-562, немски език.
Други съдебни експетизи
Людмил Владимиров Стоянов, Варна, бул. Сливница 53, тел.: 0898/ 897 004, кетъринг логистика
обслужване на борда на самолетите.
Графолози
Борис Димитров Борисов, Варна, ул. Котел 15,
ет. 2, ап. 4, тел.: 052/606 071; 0898/527 212, графолог.
За съдебен район на Добричкия окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
* Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800648.
* Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620,
дактилоскопна експертиза.
Михаил Николаев Недев, Добрич, тел. 058/888,
в. 323, графолог.
Станимир Георгиев Стефанов, Балчик, тел.
0579/7 24 31, графолог.
Димчо Атанасов Мирчев, Добрич, тел. 058/888,
графолог.
Господин Колев Василев, Добрич, тел. 058/888,
графолог.
Станчо Илиев Василев, Добрич, тел. 058/888,
графолог.
Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил
Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79, 0897/902
895, графолог.
Иван Атанасов Дучев, Балчик, ж.к. Балик 17,
тел. 0579/7 24 31, графолог, дактилоскоп.
* Веселин Русев Колев, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 9, вх. Б, ап. 3, тел.058/62-46-51, 0897-897-278,
експерт-криминолог.
* Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В, ап. 3, тел. 058/829966, 0898 725506,
графически експертизи на почерк и подпис, техническо изследване на документи за извършени
поправки в тях.
1.2. Трасологични експертизи
* Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800648.
* Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620.
Иван Василев Славов, Добрич, ул. Хан Тервел
172, тел. 058/2 89 94, графолог, дактилоскоп.
Марин Тинев Стойчев, Добрич, тел. 058/656 524,
0898 706 959, графолог; графически, дактилоскопни,
трасологически експертизи.
* Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В, ап. 3, тел. 058/829966, 0898 725506,
трасологически експертизи.
Иван Иванов Кирчев, Добрич, тел. 058/656 528,
0898 701 990, графолог; графически, дактилоскопни,
трасологически експертизи.
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0898701984, графолог, графически, дактилоскопни,
трасологически експертизи.
Съдебно-балистични експертизи
* Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800648.
* Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620.
Васил Йорданов Николов, Балчик, тел. 0579/7 24
31, 0898 734 029, графолог; графически, дактилоскопни, трасологически, балистически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев, Каварна, тел. 0570/8 21
12, 0888 859 702, графолог; графически, дактилоскопни, трасологически, балистически експертизи.
* Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В, ап. 3, тел. 058/829966, 0898 725506,
балистически експертизи.
Биометрични криминалистични експертизи
* Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800648.
* Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620.
* Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В, ап. 3, тел. 058/829966, 0898 725506,
експертизи на външни признаци на човека (портретни експертизи).
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Милен Пенев Пенев, Добрич, ул. Христо Ботев
4, вх. В, ет. 8, тел. 058/4 62 69, 0888 205 062, съдебен лекар.
Димитър Георгиев Димитров, Добрич, ул. Марин
Дринов 2, вх. А, тел. 058/4 62 69, 058/2 33 59, 0888
205 603, съдебен лекар.
Павел Стоянов Павлов, Варна, ул. Фредерик
Шопен 12, ап. 3, тел. 052/302 956, съдебен лекар.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Веселин Йорданов Иванов, Варна, тел. 052/229
456, 052/239 884, очен лекар.
Евгения Димитрова Контрова, Варна, тел. 052/226
047, 052/822 044, очен лекар.
Димо Димов, Балчик, тел. 0579/7 26 91, хирург.
Никола Златев, Балчик, тел. 0579/7 26 91, вътрешни болести.
Димитър Димитров, Балчик, тел. 0579/7 26 91,
очен лекар.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, София, п.к. 1000, ул. Неофит Рилски 25, тел./факс: 02-9531252, 0887/575 365,
доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Татяна Петрова Пейчева, Добрич, бул. Трети
март 20, вх. В, ап. 7, тел. 058/4 14 81, психиатър.
Жулиета Иванова Николова, Добрич, ул. Даскал
Д. Попов 4А, вх. А, ап. 4, тел. 058/604822, 0888 340
644, психиатър.
Васил Начев Василев, Добрич, ул. Албена 3,
вх. Г, ет. 4, тел. 058/2 26 45, 058/600 488, вътр. 566,
психиатър.
Миланка Тодорова Христова, Добрич, ул. Даскал
Д. Попов 2, тел. 058/2 29 20, психиатър.
Лиляна Тодорова Далова, Добрич, бул. Трети
март 41, вх. Б, ап. 21, тел. 058/600 488, вътр. 566,
0888 433238, психиатър.
Евгений Йорданов Георгиев, Добрич, бул. 25
септември 48, вх. А, ап. 13, тел. 058/2 26 55, 058/600
488, в. 566, психиатър.
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В.Димитрова 3, тел. 058/600 488, вътр. 566, психиатър.
Маргарита Станчева Новоселска, Добрич, ул.
З. Стоянов 5, вх. В, ап. 3, тел. 058/626006, 0888 266
745, психиатър.
Яна Недялкова Гроздева, Добрич, тел. 058/2 26
55, психиатър.
*Д-р Нягол Минчев Няголов, ул. З.Стоянов
51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.058/837949,058/629022,
0885861890, психиатър
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Ту рнова, Добрич, бул. 25
септември 37, вх. В, ап. 4, тел. 058/2 26 55, 0888
929273, психолог.
Вярка Петкова Маркова, Добрич, бул. 25 септември 23, тел. 058/ 82 38 98, 0885 212233, психолог.
* Камелия Иванова Калчева, ул. Сан Стефано
6, ап. 14, тел. 0888 061817, психолог – клинична,
социална и консултативна психология, учител по
психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
*Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул. З. Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.058/837949,058/629022,
0885861890, психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
*Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул. З. Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.058/837949,058/629022,
0885861890, психиатър
4. Клас „Съдебно-икономически“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
*Гинка Иванова Вълкова, Добрич, ул. Ген.Гурко
22, ап. 8, тел. 058/605277; 0888 292 588, икономистсчетоводител, организация и управление на търговската дейност.
Калина Йорданова Христова, Добрич, ул. Кирил и Методий 4, ап. 9, тел.058/2 33 92, експертсчетоводител.
Денчо Георгиев Авджиев, Добрич, ул. Ангел
Кънчев 5, тел. 058/602086, 0887924080, счетоводна
отчетност, икономист.
Павлина Димитрова Гандева, Добрич, ул. Славянска 31, ет. 1, ап. 1, тел. 058/603 008, 0886/430 225,
икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт
на търговски дружества, машинен инженер, оценка
на машини, съоръжения, активи.
*Светла Стоянова Илиева, Добрич, ул. Цар
Петър 2, вх. А, ап. 12, тел.058/841610, 0888 748 445,
икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Иванка Дамянова Силвестрова, Добрич, ул. М.
Кусевич, ет. 3, ап. 14, тел. 058/602 387, 0887 812 118,
икономист-счетоводител, международни счетоводни
стандарти, икономика на промишлеността, социален мениджмънт.
Атанас Георгиев Козарев, Добрич, ул. Ген. Колев
11, вх. Б, тел.: 058/253 26, счетоводна отчетност,
управление и организация на финансите.
Елена Иванова Йорданова, Добрич, ул. Кап. Д.
Списаревски 13, вх. В, ап. 1, тел. 058/602 707, 0888
429 356, счетоводство на търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически брокер.
Георги Михайлов Куюмджиев, Каварна, ул. Георги Бенковски 15, тел. 0570/8 50 59, 0888 639 744,
икономист-счетоводител, международни счетоводни
стандарти, международни одиторски стандарти.
Деан Атанасов Дучев, Балчик, ул. Георги Бенковски 46, тел. 0887 794 877, икономист-счетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, Добрич, ж.к.
Балик, бл. 59, вх. Б, ап. 2, тел. 058/3 91 65, 0887 782
407, икономист-счетоводител.
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Симеон Георгиев Симеонов, Тервел, ул. Струма 4, тел. 0888 597 851, икономист-счетоводител,
банков инспектор.
Соня Димитрова Георгиева, Добрич, ул. Ком 4,
тел. 0888 725 979, 058/600 369, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Мария Георгиева Енчева, Добрич, ж.к. Строител, бл. 72, вх. В ап. 7, тел. 058/773 586, 098 718 673,
икономист-счетоводител.
Галина Митева Колева, Добрич, ул. Любен Каравелов 10, вх. Г, ап. 1, тел. 058/603306, 058/651005,
0889 525 023, икономист – експерт съдебно-счетоводни и финансово-ценови оценки.
Гергана Христова Генова, Балчик, тел. 0579/7 28
07, 0888 339 961, икономист-счетоводител.
Петко Господинов Петков, Балчик, ул. Дунав
1, тел. 0579/7 43 44, 0579/7 60 98, икономист-счетоводител.
Марияна Иванова Драгоева, Балчик, ж.к. Балик
17, тел. 0579/7 42 08, икономист-счетоводител.
Драгой Димов Драгоев, Балчик, ж.к. Балик 17,
тел. 0579/7 42 08, икономист-счетоводител.
Диана Георг иева Ми тева, Добри ч, бул. 25
септември 62, ап. 43, тел. 058/4 40 57, 058/600 802,
икономист-счетоводител.
Преслава Светозарова Нонева, 9500, Ген. Тошево, ул. Опълченска 26, вх. Б, ет. 1, ап. 3, тел.:
05731/3076, 05731/2112, счетоводство и контрол,
оценка на машини и съоръжения.
Иванка Георгиева Василева, 9300, Добрич, ул.
Хр. Смирненски 9, вх. Б, ап. 7, тел.: 058/602 430,
0899 964 004, експерт – съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Янаки Георгиев Чекелов, Добрич, ул. Отец Паисий 33, вх. Б, ап. 10, главен експерт счетоводна
отчетност.
Гинка Иванова Йорданова, Балчик, ул. Г. Бенковски 21, тел. 0579/7-36-30, 0888/325 779, счетоводна
отчетност, икономист-счетоводител.
Мария Атанасова Ангелова, Добрич, ул. Хан
Аспарух 8, ап. 12, тел. 058/602-617, 0888/944-041,
икономист, експерт-счетоводител.
* Стефка Георгиева Попова, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 17, тел. 058/680766, 0884/380
779, икономист-счетоводител, икономика на търговията, специалист маркетинг и телекомуникации.
Руска Николова Димитрова, Варна, ул. К. Павлов 6, тел. 052/601 507, 0888/204 905, икономистсчетоводител, счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти, оценка на цели държавни и
общински предприятия и недвижими имоти.
Виолета Атанасова Димитрова, Добрич, ул.
Загоре 28, тел. 058/82-60-82, 0898/806249, икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност, счетоводство и контрол, професионална
квалификация по съдебно-счетоводни експертизи.
Веселина Василева Карамилева, Добрич, ул.
Ген. Колев 28, вх. А, ет. 1, ап. 4, тел. 0899881670,
счетоводство и контрол, икономист по счетоводна
и финансово-контролна дейност.
Галина Филева Недева, Каварна, ул. Здравец 8,
тел. 0898217376, икономика и управление на АПП,
специалист съдебно-счетоводни експертизи.
Божанка Стойчева Димова, Добрич, ул. Абрит
7, тел. 0888 230 993, 0896824 355, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мариян Иванов Маринов, Добрич, ул. Тунджа
11, тел. 0877 159 192, счетоводна отчетност, счетоводни и данъчни експертизи.
Диян Калчев Георгиев, Добрич, ул. В. Левски 3,
вх. А, ап. 3, 058/830-907, 0887 328 648, счетоводство
и контрол, икономически и счетоводни експертизи.
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Елена Йорданова Целяшка, Добрич, ул. З. Стоянов 8, вх. Б, ап. 2, тел. 0888/380 913, икономика
на строителството, икономически и счетоводни
експертизи.
Станка Иванова Николова, Добрич, ул. Липите
9, тел. 0887 710266, счетоводство и контрол, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Добринка Динева Стоилова, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 68, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел.0887616 916, ОПУС,
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Валентин Стефанов Колев, Добрич, бул. Русия 55,
ет. 8, ап. 48, тел. 0886 403 552, стопанско управление
и финанси, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Деяна Гетова Иванова, Добрич, ул. Г. Кирков 13,
вх. Г, ет. 4, тел. 0885 160 303, стопанско управление,
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Бранимир Димитров Вълчанов, Добрич, ж.к.
Хр. Ботев, бл. 9, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 0878/108 842,
финанси и икономика на индустрията, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Марина Илиянова Братованова, Добрич, ул. Г.
Бенковски 7, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел. 0888 463 954,
стопанско управление, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Галина Димитрова Иванова, Добрич, ул. Отец
Паисий 11, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 0887 463 954,
аграрна икономика, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мария Петрова Георгиева, Добрич, ул. Княз
Дондуков 2, вх. Б, ет. 3, ап. 5, тел. 0878 995 486,
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Йорданов Тонков, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 49, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 0899 115 987, стопанско управление и бизнес администрация, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Красимир Дончев Димитров, Добрич, бул. 25
септември 64, вх. Б, тел. 0899 991 888, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в електротехническата и електронната промишленост и
автотранспорта.
Димитричка Йорданова Добрева, гр. Ген. Тошево,
9500, ул. Елин Пелин 1а, тел. 0899 991 863, ОПУС,
счетоводство и данъчно законодателство,
Снежанка Косева Атанасова, Добрич, ул. Л.
Каравелов 12, вх. Б, ап. 1, тел. 0899 419 872, счетоводство и контрол, счетоводство на предприятието,
данъчно законодателство, социално осигуряване,
трудови и служебни правоотношения.
Ивайло Георгиев Кръстев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 2, вх. А, ап. 11, тел.0896151500, стопански
и финансов контрол, икономика, география, съдебно-счетоводни експертизи.
*Петър Господинов Петров, Добрич, бул. Трети
март 40, вх. Б, ап. 10, тел.0898/638202, застраховане
и социално дело.
Веселка Василева Петкова, Добрич, ул. Руен 2,
ет. 3, ап. 9, тел. 058/605 751, 0887 141 488, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
*Дарина Димитрова Дойчева, Добрич, ул. Отец
Паисий 13, вх. В, ап. 10, тел. 058/83 78 88, 0888 991
917, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт, одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, Добрич, ул. Кл.
Охридски 46, тел.0898/484339, съдебно-счетоводен
експерт.
*Георги Атанасов Борисов, Балчик, к-с „Балик“,
бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел.0887447256, икономистсчетоводител.
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*Емилия Радева Георгиева, Добрич, ул. Цар
Симеон 52, вх. Б, ап. 1, тел.058/603582, 0888926021,
0899/937591, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Живка Йорданова Иванова, Добрич, ул. Алеко
Константинов 1, вх. Б, тел. 058/3 22, 23, 058/600
923, икономист.
Божанка Стойчева Димова, Добрич, ул. Абрит,
бл. 7, вх. Б, ап. 13, тел. 058/2 83 22, 0888 230 993,
икономист.
Стою Атанасов Станев, Добрич, ул. Максим
Горки 5, вх. А, ап. 17, тел. 058/3 00 63, 0887 955
516, икономист – счетоводител, данъчни и осигурителни вноски.
Никола Иванов Йорданов, Добрич, ул. Климент
Охридски 44, тел. 058/2 98 65, 0898694274, икономист.
Геновева Канева Стоянова, Добрич, бул. Трети
март 4, вх. А, ап. 10, тел. 058/3 16 90, икономист –
съдебно-счетоводен стандарт.
Йонко Севдански Колев, Добрич, ул. Иван Вазов
25, вх. Б ап. 4, тел. 058/4 53 14, икономист.
Кольо Георгиев Колев, Добрич, ул. Славянска
16, ап. 17, тел. 058/3 95 22, 058/602 210, 0888 208
993, икономист – финансов контрол, банково и
застрахователно дело.
Полина Димитрова Кавръкова, Добрич, ул. Славянска 17, тел. 052/631674, 0888 810 121, икономист.
Йорданка Димитрова Иванова, Добрич, ул.
Иван Пенаков 13, тел. 058/600 762, 0888602 006,
икономист.
Лазарин Иванов Симеонов, Добрич, ул. България 12, тел. 058/600 163, 0889 912 939, икономист.
Илияна Димитрова Радева, Добрич, ул. Абрит
5, вх. В, ет. 1, ап. 1, 0885 403920, икономист.
Марияна Петрова Ташева, Добрич, тел. 058/772
776, 0888 639 714, икономист.
Мариела Иванова Мачева, Варна, кв. Владиславово, бл. 230, тел. 052/355 151, 052/468 941, икономист.
Пенка Стоянова Стоянова, Добрич, кв. Рилци,
ул. Чавдар войвода 13, тел. 0888 215 075, икономист.
Михаил Иванов Калчев, Каварна, ул. Дончо
Стойков 8, бл. Гагарин, вх. Г, ап. 4, тел. 0570/8 43
48, икономист.
Татяна Венелинова Цифудина, Каварна, ул.
Спартак 2, тел. 0570/8 32 84, икономист.
Даниела Михайлова Панайотова, гр. Генерал
Тошево, ул. Димитър Благоев 42, тел. 05731/44 40,
икономист.
Аурелия Димова Найденова, Добрич, бул. 25 септември 19, вх. Б, ап. 13, тел. 058/2 69 21, икономист.
Пламен Любенов Ганев, Добрич, тел. 058/601
256, 0888 478602, икономика на строителството.
Ирена Димитрова Керанова, гр. Тервел, ул.
Климент Охридски 14, тел. 0888 890 748, икономист – бюджет и финанси.
Севдалин Петков Силвестров, Добрич, ж.к.
Балик, бл. 37, вх. Б ап. 13, тел. 058/4 23 87, 058/778
023, икономист – икономика на промишлеността.
Красимир Иванов Цвеклев, Шумен, ул. Климент
Охридски 35, вх. 4 ап. 85, тел. 054/6 16 26, 0887 944
302, икономист-банкер-счетоводител, социално
осигуряване.
Росен Пенков Джендов, Добрич, ул. Кирил
и Методий 38А, тел. 058/60 50 93, 0898 316 140,
икономист – експерт по сделки с непарични инструменти на Българската фондова борса – акции
бонове и записи.
Бистра Христова Миновска, Добрич, ул. Генерал
Колев 9, вх. А, ет. 3, тел. 058/4 60 57, икономист –
социална икономическа информация.
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Галина Тодорова Хинева, Добрич, ж.к. Иглика
4, вх. Б, ап. 9, тел. 058/4 53 05, 048 795 572, икономист – трудови и осигурителни плащания.
Недко Лазаров Стоянов, Добрич, ул. Гоце Делчев
20А, тел. 058/660481, 0895267041, икономист – международни икономически отношения „Европейски
маркетинг“, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Иванов Стоянов, гр. Генерал Тошево, ул.
Раковска 1, вх. В, ет. 3, тел. 057931/26 41, икономист.
Станка Матеева Янакиева, Каварна, ул. Добротица 34, вх. А, тел. 0570/8 21 08, икономист.
Марийка Петрова Димова, Добрич, ж.к. Дружба
1, бл. 10, ап. 19, тел. 058/779 664, 058/2 64 13, 0887
155 610, икономист.
Красимир Дончев Димитров, Добрич, бул. 25
септември 64, вх. Б, ап. 2, тел. 058/600 911, 058/3
00 38, икономист.
Йордан Генчов Атанасов, к.к. Албена, вилна
зона, ул. Шеста № 5, тел. 0579/6 24 27, икономист.
Тодор Бонев Бонев, Балчик, ж.к. Балик 19, вх. Б,
ап. 5, тел. 0579/7 28 89, икономист.
Веселин Георгиев Вичев, Добрич, ул. Марица 4,
тел. 058/4 38 30, 0888 631 536, икономист – ликвидатор на ДТК – Добрич.
Сашо Станев Маринов, Добрич, ул. Александър
Кръстев 31, тел.: 058/602 617, 0888 432 398, одитор,
ОПОИИ.
Събка Манева Стоянова, гр. Ген. Тошево, ул.
Румянцев 6, тел.: 05731/2664, 0889 656 183, оценител
оборотни и дълготрайни активи.
Диана Иванова Иванова, Добрич, ул. Ропотамо
6, тел. 058/2-80-49, 602-137; 0887/634366; икономист,
социално и застрахователно дело.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр.
Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 058/77-66-93,
0889/063-652; икономист, икономика и управление
на търговията.
Мими Иванова Атанасова, Добрич, ул. Л. Каравелов 18а, тел.0896/655571, икономист, финансов
мениджмънт.
Живка Иванова Кошкошева, Добрич, ул. Кирил
и Методий 53, вх. Б, ет. 1, ап. 1, тел. 058/3-06-45,
0899/463 400, 0887/423 680; икономист по строителството, оценка на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова, Варна, Младост,
бл. 139, вх. 1, ап. 21, тел.052/601 506, икономика на
търговията, оценка на недвижими имоти.
Ивайло Георгиев Кръстев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 2, вх. А, ап. 11, тел. 058/603-196, 0898/305098, икономист, стопански и финансов контрол,
туризъм.
Евелина Петрова Добрева, Каварна, ул. Сан
Стефано 15, тел.0570/858 29, 0897/993179, аграрикономист, аграрна икономика, експерт – оценител на
движими вещи, експерт по финансово-счетоводни
проблеми;
Станка Василева Янева, Каварна, ул. В. Левски
47, тел. 0570/852-25, 0888289306, финанси и кредит,
икономист-осигурител, професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи.
Валерий Иванов Обретенов, Варна, Евксиновград, ул. 13-а № 3, тел. 0888401630, икономист
по строителството, икономика и управление на
строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, международни счетоводни стандарти,
оценка на недвижими имоти.
Светла Колева Цонева, Добрич, ул. Крайовски
договор 12, тел. 0899 984 622, икономика, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
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Кремена Кирчева Баирова, Добрич, ул. В. Левски 60, вх. Б ет. 5 ап. 10, тел. 0889 750 798, аграрна
икономика, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Драгой Димов Драгоев, Добрич, тел. 0888 478
605, икономика и организация на труда, публична
администрация и европейска интеграция, икономически експертизи.
Ангел Василев Драгостинов, Добрич, тел. 0888
478 601, икономика и организация на промишлеността, икономически експертизи.
Румена Георгиева Маринова, Добрич, 9300, тел.
0896 596 379, икономика, икономически експертизи.
Ивайло Георгиев Кръстев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 2, вх. А, ап. 11, тел.0896151500, стопански
и финансов контрол, икономика, география, съдебно-счетоводни експертизи.
Васил Николов Петров, Добрич, ул. Хан Омуртаг
27, тел. 058/83 37 09, 0888 748 940, строителство и
архитектура, среден техник.
Стефан Божков Илиев, Добрич, ул. Независимост
15, вх. А, ап. 6, тел. 058/829457, 0897-842991, математика и физика, експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Пенка Христова Митева, Добрич, ул. Ген. Киселов
3а (партер), тел. 058/602 818, 0899/223 420, 0885/953
500, оценител недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения.
Митко Проданов Димитров, гр. Ген. Тошево, ул.
Софроний Врачански 5, тел.: 05731/4500, 0887 874
633, оценител на земеделски земи и гори.
Кръстина Георгиева Димитрова, гр. Ген. Тошево,
ул. Софроний Врачански 5, тел.: 05731/4500, специалист по оценка на недвижими имоти, земеделски
земи и гори.
Живка Стефанова Христова, Добрич, ул. Захари
Стоянов 8, вх. Б, ап. 7, тел.: 058/303 62, оценител
недвижими имоти.
Живка Стефанова Христова, Добрич, ул. З.
Стоянов 8, вх. Б, ап. 7, тел. 058830862, строителство
и архитектура, експерт – оценител на недвижими
имоти и трайни насаждения.
Пламен Иванов Маринов, Добрич, ул. Марица
4, тел. 0899115083, икономика и управление на
строителството, оценка на недвижими имоти.
Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел. 02/988
53 11, 0887 302 414, икономист – оценител на права
за интелектуална и индустриална собственост, мениджмънт на интелектуалната собственост.
*Мариана Димитрова Андонова, Добрич, ул.
Орфей 20, вх. Б, ап. 4, тел. 058/665722, 0888/968562,
електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
*Петър Господинов Петров, Добрич, бул. Трети
март 40, вх. Б, ап. 10, тел.0898/638202, застраховане
и социално дело.
*Нина Георгиева Ставрева, Каварна, ул. България 40, бл. Младост, вх. А, ап. 7, тел. 0570/85415,
0893/574578, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Христина Атанасова Петрова, Добрич, ул. Кл.
Охридски 46, тел. 0898/484339, финансово-икономически експерт.
*Цанко Йорданов Цанев, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 19, инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
*Стефка Георгиева Попова, Добрич, 9300, ж.к.
Балик, бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 17, тел. 058/680766,
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0884/380 779, икономист-счетоводител, икономика
на търговията, специалист маркетинг и телекомуникации.
*Гинка Иванова Вълкова, Добрич, ул. Ген.Гурко
22, ап. 8, тел.058/605277; 0888 292 588, икономистсчетоводител, организация и управление на търговската дейност.
*Георги Атанасов Борисов, Балчик, к-с Балик,
бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел. 0887447256, икономист-счетоводител.
*Дарина Димитрова Дойчева, Добрич, ул. Отец
Паисий 13, вх. В, ап. 10, тел. 058/83 78 88, 0888 991
917, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт, одиторски стандарти.
*Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр. Ботев,
бл. 10, вх. А, ап. 1, тел. 0893483002, икономика и
управление на търговията, икономист-счетоводител.
*Светла Стоянова Илиева, Добрич, ул. Цар
Петър 2, вх. А, ап. 12, тел. 058/841610, 0888 748
445, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
*Петър Господинов Петров, Добрич, бул. Трети
март 40, вх. Б, ап. 10, тел. 0898/638202, застраховане
и социално дело.
*Стефка Георгиева Попова, Добрич, 9300, ж.к.
Балик, бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 17, тел. 058/680766,
0884/380 779, икономист-счетоводител, икономика
на търговията, специалист по маркетинг и телекомуникации.
*Гинка Иванова Вълкова, Добрич, ул. Ген.Гурко
22, ап. 8, тел. 058/605277; 0888 292 588, икономистсчетоводител, организация и управление на търговската дейност.
*Георги Атанасов Борисов, Балчик, к-с Балик,
бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел. 0887447256, икономист-счетоводител.
*Дарина Димитрова Дойчева, Добрич, ул. Отец
Паисий 13, вх. В, ап. 10, тел. 058/83 78 88, 0888 991
917, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт, одиторски стандарти.
*Светла Стоянова Илиева, Добрич, ул. Цар
Петър 2, вх. А, ап. 12, тел. 058/841610, 0888 748
445, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, Добрич, ул. Гоце Делчев
20А, тел. 058/660481, 0895267041, механизация на
селското стопанство.
Стефка Иванова Мавродиева, Добрич, ул. Захари
Стоянов 23, тел. 058/604 365, 0887 144 311, инженер
– уредостроене, патентен специалист, оценител на
машини и съоръжения, на декоративно изкуство,
дизайн, недвижими имоти, паметници на културата,
права на интелектуална и индустриална собственост.
Стефан Петков Стефанов, Добрич, ул. Дунав 16,
вх. Б, ап. 3, тел. 058/630 133, вътр. 248, машинен
инженер.
Ангелина Георгиева Кирчева, Добрич, ул. Отец
Паисий 13, вх. В, ап. 8, тел. 058/3 87 83, машинен
инженер.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович,
бл. 13, ап. 201/2, тел. 098 348 374, 052/383 466, 052/302
788, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции.
Иван Савов Андонов, Каварна, ул. Марица 4,
тел. 0570/8 60 61, машинен инженер.
Христо Райнов Минчев, Добрич, ул. Райко Даскалов 7А, тел. 058/601 106, 058/604 365, 0886 948450,
инженер-далекосъобщителна техника.
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Ж и вко А лекса н д ров Б ож ков, Добри ч, ул.
Алеко Константинов 1, вх. А, ап. 1, тел. 058/2 86
42, 0887722950, специалист оценка на машини и
съоръжения.
Иван Петров Костов, Добрич, ул. Дунав 1, вх. Д,
ап. 6, тел.: 058/236 77, 0889 323 647, експерт – оценител на машини и съоръжения, корабни машини
и механизми.
Иван Добрев Иванов, Добрич, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и
селското стопанство.
Елена Димитрова Димитрова, гр. Ген. Тошево,
ул. Г. С. Раковски 1, вх. А, ап. 6, тел. 0897805266,
машинен инженер, селскостопанска техника и
оценител на машини и съоръжения.
Пеню Тодоров Петров, Добрич, тел. 0888011815,
автоматизация на производството, технически
експертизи.
Нели Димитрова Василева, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 20, вх. Д, ап. 9, тел. 0899750010, 058602516,
машинен инженер, оценител на недвижими имоти
и машини,технически експертизи.
Иван Петров Костов, Добрич, ул. Дунав 1, вх. Д,
ап. 6, тел. 058823677, 0889323647, инженер – корабен
механик, лицензиран оценител на машини и съоръжения, технически и транспортни експертизи.
*Пенка Йоргова Маринова, Добрич, ул. Хан
Крум 19, ет. 3, ап. 6, тел. 845870, 08980572734, машинен инженер.
*Георги Станчев Георгиев, Добрич, ул. Емона
3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663777, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
*Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620.
*Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Оп. Д.
Ковачев, бл. 21, вх. В, ап. 12, тел. 058/669494,
0897272020, инженер промишлено и гражданско
строителство, конструкции.
*Емил Стефанов Жечев, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ап. 2, тел. 058828808, 0888 955 032,
машинен инженер – оценка на транспортни средства.
*Тони Петров Тонев, Добрич, ул. Вида Димитрова
17, тел.: 058/84 20 64, 0885 040598, машинен инженер, технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
*Веселин Генов Чолаков, Добрич, ул. Независимост 3, вх. А, ап. 13, тел. 058/600356, 0887 684 407,
0898282850, 0877030700, инженер – електроснабдяване
и ел.обзавеждане.
*Николай Атанасов Николов, Добрич, ж.к.
Добротица, бл. 39, вх. В, ап. 12, тел. 058/84-97-94,
0889/850-127, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с
вътрешно горене.
*Иван Колев Колев, Добрич, ул. Ален мак 7а,
тел. 058/834633, 0887661250, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето.
*Георги Ангелов Костов, Добрич, ж.к. Строител,
бл. 64, вх. А, ап. 11, тел. 0893357168, 0875387748, техник със средно образование, геодезия и картография,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Велико Атанасов Боев, Добрич, ул. Вардар 30,
вх. Г, ап. 16, тел. 058/2 06 72, 058/601 295, инженер
ДВГ и изчислителна техника.
Стефан Владимиров Баев, Добрич, тел. 058/2
72 37, 058/3 84 89, инженер – ДВГ.
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Нели Димитрова Василева, Добрич, ж.к. Дружба
2, бл. 20, вх. Д, ап. 9, тел. 058/783 094, 058/605 203,
0889 750 010, машинен инженер по ССТ.
Жельо Петров Алексиев, Добрич, ул. Д-р Иван
Пенаков 15, вх. Б, ап. 1, тел. 058/776 678, 0889 204
048, инженер ДВГ.
*Емил Стефанов Жечев, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ап. 2, тел. 058828808, 0888 955 032,
машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Христо Михайлов Игнатов, Каварна, ул. Йордан Йовков 3, тел. 0570/8 54 90, автотехнически
експертизи.
Тома Иванов Томов, Каварна, ул. България 45,
тел. 0570/8 40 28, оценка МПС.
*Тони Петров Тонев, Добрич, ул. Вида Димитрова
17, тел.: 058/84 20 64, 0885 040598, машинен инженер, технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Стоян Драгнев Иванов, Добрич, 9300, ул. Хан
Крум 13, тел. 058-2-22-87/0888-227-542, инженер по
експлоатация на автомобилна и тракторна техника.
*Николай Атанасов Николов, Добрич, ж.к.
Добротица, бл. 39, вх. В, ап. 12, тел. 058/84-97-94,
0889/850-127, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с
вътрешно горене.
Максим Илиев Марков, Добрич, ул. Дунав 16,
вх. А, ап. 6, тел.058/833 875, 0888 626 287, електроинженер, електроенергетика, мениджмънт и
приватизация, автотехнически експертизи.
Димитър Стефанов Димитров, п.к. 9500, ул. Ал.
Димитров 3, вх. А, ет. 4, ап. 12, тел. 05731/4567,
0898/658 186, технология и управление на транспорта,
инженер по транспорта, автотехнически експерт.
*Живко Георгиев Желев, Добрич, ж.к. Добротица 34, вх. В, ап. 4, тел. 058/841213, 0878 755276,
автотехнически експертизи.
*Венелин Георгиев Андреев, Добрич, ул. Полк.
Калотинов 3а, тел.058/823295, 0897/957506, машинен
инженер, автоексперт-оценител.
*Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800648, автотехнически експерт
*Цанко Йорданов Цанев, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 19, инженер по радиоелектроника, автотехнически експерт.
*Митко Илиев Димитров, гр. Тервел, ул. Хр.
Ботев 12, преподавател-инструктор, тел. 057512318,
0895707937.
*Донка Георгиева Михайлова, Каварна, ул. Чиракман 1, тел. 052/640633, 052/575745, 0899/145187,
инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Величка Костадинова Ташева, Добрич, тел.
058/601 703, вътр. 249, 0887 525 088, електроинженер.
Мария Недялкова Славкова, Добрич, ж.к. Балик 54, вх. Б, ап. 24, тел. 058/623070, 0887 366 152,
инженер по електроника и кибернетика, оценка
на цели и общински предприятия, оценител на
недвижими имоти.
Петър Тихомиров Смоков, Добрич, ул. Страцин
8, вх. А, ет. 2, тел. 058/3 61 67, 0889 266 383, инженер – технология на металите и машиностроене.
*Веселин Генов Чолаков, Добрич, ул. Независимост 3, вх. А, ап. 13, тел. 058/600356, 0887 684 407,
0898282850, 0877030700, инженер – електроснабдяване и ел.обзавеждане.
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Красен Божидаров Давидов, Добрич, бул. 25
септември 34, ап. 3а, тел. 058/601 026, 048 825 747,
инженер – математическо осигуряване на изчислителни машини и системи.
Мария Димитрова Михайлова, Балчик, ул. Приморска 21, тел. 0579/7 59 00, 0887 509 258, инженер
технолог – хранително-вкусовата промишленост.
Атанас Йорданов Николов, Добрич, бул. 25 септември 25, вх. Ж, ап. 5, тел. 058/2 90 21, 058/605 414,
058/605 471, инженер – промишлена електроника.
Васил Димов Чеварганов, Добрич, ул. Райко
Цонев 2Б, електротехника и машинна техника.
Тодор Тодоров Георгиев, Добрич, ул. П. Хитов 16Б,
тел.: 0887 438923, технология на машиностроенето
и металорежещи машини, битова и промишлена
газификация.
Валентин Мирчев Димитров, гр. Генерал Тошево,
ул. Трети март 10а, тел. 0888265389, радиоелектроника, оценка на машини и съоръжения.
Иван Николов Тонев, Добрич, ул. Даскал Д.
Попов 2, вх. Б, ап. 9, тел. 058600050, 0896721857,
електрически машини и апарати, автоматизирани
учрежденски системи, транспортна дейност с автобуси и таксиметрова дейност.
*Георги Станчев Георгиев, Добрич, ул. Емона
3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663777, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
*Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620.
*Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Оп. Д.
Ковачев, бл. 21, вх. В, ап. 12, тел. 058/669494,
0897272020, инженер – промишлено и гражданско
строителство, конструкции.
*Емил Стефанов Жечев, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ап. 2, тел. 058828808, 0888 955 032,
машинен инженер, оценка на транспортни средства.
*Тони Петров Тонев, Добрич, ул. Вида Димитрова
17, тел.: 058/84 20 64, 0885 040598, машинен инженер, технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
*Иван Колев Колев, Добрич, ул. Ален мак 7а,
тел. 058/834633, 0887661250, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Васил Николов Петров, Добрич, ул. Хан Омуртаг
27, тел. 058/83 37 09, 0888 748 940, строителство и
архитектура, среден техник.
Добромир Добрев Бояджиев, Добрич, ул. Стоян Михайловски 10, тел. 058/3 90 86, 048 898 650,
архитект.
Ганка Тодорова Топчева, Добрич, ж.к. Дружба
26, вх. Г, ап. 18, тел.058/3 54 90, 058/2 64 05, 0888
786 784, строителен инженер.
Мария Иванова Хадживасилева, Балчик, ж.к.
Балик 24, вх. Б, ап. 4, тел. 0579/7 43 82, 0579/7 10
70, 0887 361 687, геодезист, регулации, кадастър,
ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Петра Колева Маринова-Журналова, Добрич,
ж.к. Добротица 23, вх. А, ап. 8, тел. 058/4 55 37,
058/601 278, геодезист, картография, фотограметрия.
Янка Костадинова Димитрова, Добрич, ул. Хан
Крум 15, тел. 058/4 86 67, 0889 357 408, строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство.
Златка Стоянова Панчева, гр. Генерал Тошево,
ул. Ал. Димитров 4А, тел. 05731/25 46, строителен
техник.
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Татяна Любенова Нейкова, Каварна, ул. България
40, тел. 0570/8 60 61, архитект.
Костадин Великов Костадинов, Добрич, ул. Иван
Георгиев 28, вх. Б ап. 2, тел. 058/2 17 61, 058/2 64
73, 0888 912 309, инженер – геодезия, картография,
фотограметрия.
Стойко Киров Кръстев, с. Оброчище, община
Балчик, ул. Дунав 6, тел. 0579/7 24 73, 0579/6 33
00, техник, геодезия, картография, фотограметрия.
Стамат Ташев Стойчев, Каварна, ул. Кап. Д.
Добрев 2, тел. 0570/8 33 61, 0887 578 008, строителен техник.
Емилия Георгиева Добрева, Добрич, ул. Независимост 14, стая 307, тел. 058/2 92 33, 058/4 23 71,
архитект.
Славка Йорданова Атанасова, Балчик, ул. Яворов
18, тел. 0579/7 24 73, строителен инженер.
Станьо Рачев Иванов, Балчик, ж.к. Балик 21,
вх. А, тел. 0579/7 61 16, 0888 766 451, строителен
инженер.
Строимир Крумов Спасов, Балчик, ул. Черно
море 24б, п.к. 88, тел. 0579/7 66 91, 0888 891 822,
строителен инженер.
Марияна Гавраилова Бонева, Балчик, ж.к. Балик
19, вх. Б, ап. 5, тел. 0579/7 46 25, архитект.
Недка Петрова Цанкова, Балчик, ул. Д-р Вичев
4, тел. 0579/7 58 97, 0579/7 24 73, главен архитект
ОА – Балчик.
Иван Георгиев Каров, Балчик, ул. Хан Аспарух
2, тел. 0579/7 49 96, строителен техник.
Светослав Маринов Сивков, Балчик, ул. Д-р
Зл. Петков 2б, тел. 0579/7 39 34, 0579/7 27 27, строителен техник.
Емил Георгиев Енчев, Балчик, ул. Янтра 16,
тел. 0888 340 552, строителен инженер.
Никола Петров Чомаков, Тервел, ул. Никола
Вапцаров 5, вх. А, ап. 8, тел. 098 901 374, инженергеодезист.
Мирослав Иванов Кулев, гр. Генерал Тошево,
ул. Еделвайс 3, тел. 05731/42 71, инженер-агроном.
Анка Петрова Димова, гр. Генерал Тошево, ул.
Йордан Йовков 64, тел. 05731/20 20, 05731/33 56,
инженер-геодезист.
* Донка Георгиева Михайлова, Каварна, ул.
Чиракман 1, тел. 052/640633, 052/575745, 0899/145187,
инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Туфка Колева Тодорова, Каварна, ул. България
40, вх. А, тел. 0570/8 60 61, инженер-геодезист.
Христо Петков Капралов, София, ж.к. Младост,
бл. 441, вх. 2, тел. 0570/8 42 19, инженер-геодезист.
Петко Георгиев Лилянов, с. Рогачево, община
Балчик, ул. Латинка 17, тел. 0579/6 65 69, техникгеодезист.
Йорданка Бончева Тодорова, Добрич, бул. Трети
март 41, вх. Б, ап. 5, тел. 058/605 233, 058/2 62 66,
0888 912 986, оценка на недвижими имоти, инженер-геодезист.
Валентина Петрова Димитрова-Ковачева, Добрич, ул. Марица 4, тел. 058/4 38 30, 0889 703 832,
строителен техник.
Радка Василева Николова, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 2, вх. А, ап. 8, тел.058/669 829, 0888/159 707,
строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, Добрич, бул. Трети март
45, вх. Б, ап. 3, тел. 058831858, 0899954397, промишлено и гражданско строителство, технически
експертизи.
Анна Енчева Василева, Добрич, ул. Славянска 21,
ет. 2, ап. 3, тел. 058625704, 0886358422, архитектура,
съдебно-технически експертизи.
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Веселин Георгиев Атанасов, Добрич, ул. Л. Каравелов 8, вх. Г, ап. 8, тел. 058605543, 0888120216,
геодезия, фотограметрия, картография, оценител
на земеделски земи и имоти, дейности по ЗСПЗЗ
и ЗВСГЗГФ и правилниците за прилагането им,
геодезия и кадастър.
Нела Петрова Ангелова, Добрич, ул. Илинден
1, тел. 058600998, 0886423292, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Ангелова Спасова, Добрич, бул. Трети
март 6, вх. Д, ет. 1, ап. 3, тел. 058600998, 0895026858,
промишлено и гражданско строителство, строителен контрол.
Ваня Костадинова Пиндикова-Стоева, Добрич,
бул. Трети март 20, вх. Б, ап. 13, тел. 058600998,
0888922118, промишлено и гражданско строителство,
строителен контрол.
Мария Михайлова Качанова-Димитрова, Добрич, тел. 0899692165, промишлено и гражданско
строителство.
Митка Демирева Андонова, Добрич, ул. Л. Каравелов 12, вх. Б, ап. 1, тел. 0899203265, 058837347,
промишлено и гражданско строителство, строителство и устройство на територията.
*Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Оп. Д.
Ковачев, бл. 21, вх. В, ап. 12, тел. 058/669494,
0897272020, инженер промишлено и гражданско
строителство, конструкции.
5.5. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Апостол Желев Георгиев, Добрич, ул. З .Стоянов
19, ап. 1, тел. 0887258837, 058666591, метеорология и
информатика, компютърни мрежи и метеорология.
Пламен Русев Иванов, Добрич, ул. Абрит 5,
вх. В, ап. 2, тел. 0899984694, радио- и телевизионна техника, информатика, компютърни мрежи и
авиационна техника.
Георги Василев Георгиев, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 16, вх. В, ет. 2, ап. 5, тел. 058848348,
0899991822, техническа експлоатация на летателните
апарати, компютърни мрежи и авиационна техника.
*Георги Станчев Георгиев, Добрич, ул. Емона
3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663777, инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
*Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681770, 0898/725620, радиоинженер, фоноскопна и видеоскопна експертиза
Цанко Йорданов Цанков, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 31, вх. Б, ет. 2 ап. 19, инженер-радиоелектроника.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Лазар Димов Неделчев, Добрич, ул. Железничарска 22, тел. 058/2 81 29, инженер – противопожарна
техника и безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Никола Тодоров Тодоров, Добрич, ул. Генерал
Колев 11, вх. Б, ап. 9, тел. 058/2 64 92, инженер – гори и земеделски земи.
Пепа Стефанова Атанасова, Добрич, ж.к. Дружба
38, вх. А, тел. 058/2 93 40, 048 860 060, инженер –
гори и земеделски земи.
Костадинка Георгиева Добрева, Добрич, ж.к.
Добротица 33, вх. А, тел. 058/4 85 12, 058/4 63 81,
инженер – гори и земеделски земи.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Иванов Топалов, Добрич, ж.к. Балик 15,
вх. Б, ап. 12, тел. 058/771 970, зооинженер.
Стефан Петров Стефанов, Добрич, ул. Дим.
Спиревски 4, вх. А, ап. 1, тел.058/4-75-40, зоотехника, зооинженер.
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Даринка Николова Стойчева, Добрич, ул. Кирил
и Методий 57, тел. 058655522, биология и медицинска
зоология, обществено здравеопазване, специалист
медицинска зоология, дезинфекция, дератизация,
дезинсекция.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
*Велико Вичев Великов, Добрич, ул. Емона 2,
вх. А, ап. 12, инженер-химик, експерт по опазване
на околната среда.
Кирил Стоянов Стоянов, Добрич, ул. Независимост 19, вх. Г ,ап. 7, дом.тел. 058/821588, 0894 354518,
химия, химик, доктор по химия, хим. продукти,
технологии, процеси и покрития, електрохимични
процеси и покрития, екологични експертизи във
връзка с опазване на околната среда, системи за
управление на качеството – ISO 9001, анализи и
изпитвания за установяване съответствието на различни материали и изделия съгласно изискванията
на нормат.документи.
Елена Василева Василева, Добрич, ул. Хр. Ботев
14, тел. 058604602, технология на млякото и млечните продукти, музейно дело.
Светлана Георгиева Желязкова, Добрич, ул.
Кирил и Методий 57, тел. 058655530, химия, специалист санитарна химия и лабораторни измервания.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Добротица 42, вх. В, ап. 9, тел. 058/4 81 54, 0889 823 930,
инженер-химик „Ядрена физика и дозиметрия“.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Диана Иванова Марева, Добрич, ж.к. Дружба,
бл. 29, вх. З, ет. 4, ап. 11, тел. 058/602-190, 600-488,
вътр. 563, 0887-462-182, лекар, оценител наркотични
вещества.
Бисер Янков Ботев, Добрич, ул. П. Хитов 3,
вх. А, ап. 5, тел.: 058/602852, 0888/731355, специалист,
оценител на наркотични и упойващи вещества.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Веселин Куцаров Милчев, Балчик, тел. 0579/7
55 27, ветеринар.
Илия Енчев Енчев, Тервел, ул. Хан Аспарух 3,
вх. А, ап. 4, тел. 05751/37 27, ветеринар.
Николай Кирилов Минчев, Добрич, ул. Цар
Самуил 10, тел. 058/2 25 75, 0888 340 537, международен съдия по декоративни птици.
*Галин Йовчев Марчев, гр. Тервел, ул. Св. св.
Кирил и Методий, бл. 7, вх. Б, ап. 4, тел. 057514665,
0888322514, магистър ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодор Василев Петров, Добрич, ул. Кап. Д.
Списаревски 4, вх. А, ап. 7, тел. 058/4 56 31, 099
345 217, агроном-полевъд.
Петър Кръстев Хлебарски, гр. Тервел, ул. Хан
Аспарух 89, тел. 05751/23 93, инженер-агроном.
Мирослав Иванов Кулев, гр. Генерал Тошево, ул.
Еделвайс 3, тел. 05731/42 71, 0887, инженер-агроном.
Иван Савов Ганчев, с. Иречек, община Каварна,
тел. 0574/52 86, инженер-лесовъд.
Миладин Милчев, с. Кранево, община Балчик,
тел. 098 503 268, инженер-лесовъд.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Ивелина Иванова Василева, Добрич, ж.к. Иглика,
бл. 2, ап. 12, тел. 058660680, 0899984615, радио- и
телевизионна техника, законови разпоредби, свързани с търговия,туризъм и защита на потребителите.
Красимира Димитрова Мавродиева, Добрич,
ул. Отец Паисий 13, вх. А, ап. 14, тел. 058839430,
0889711526, счетоводна отчетност, законови разпо-
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редби, свързани с търговия,туризъм и защита на
потребителите.
Емилия Иванова Иванова, Добрич, ул. Хан
Аспарух 10, ап. 17, тел. 0886935330, икономика
на търговията, законови разпоредби, свързани с
търговия,туризъм и защита на потребителите.
Милена Илиева Гартли, Добрич, ул. Ил. Макариополски 25, тел. 0899372429, технологична преработка
на полимери, преводач от английски и руски език.
Борислав Валентинов Георгиев, Добрич, ж.к. Балик, бл. 21, вх. Ж, ап. 16, тел. 0899991864, 058669456,
икономика и управление на търговията, търговия,
туризъм и услуги.
Божан Алексиев Хрисандов, Добрич, ул. Тимок
3, вх. Д, ап. 5, тел. 0899991861, търговия и услуги.
Снежана Ангелова Петрова, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 23, вх. Б, ап. 8, тел. 0899419872, икономика
и управление на индустрията, трудови и служебни
правоотношения.
Ганка Рачева Петрова, Добрич, ул. Ив. Вазов
4, вх. А, ап. 2, тел. 058834390, 0899991886, озеленяване, екология.
Светла Ангелова Димитрова, Добрич, ул. Кирил
и Методий 57, тел. 058600614, медицина и хигиена
на труда, специалист трудова медицина.
Грациела Илиева Монова, Добрич, ул. Кирил и
Методий 57, тел. 058655502, медицина и обществено
здравеопазване.
Юлия Божинова Чалъкова, Добрич, ул. Кирил
и Методий 57, тел. 058655521, медицина и обща
хигиена, специалист обща хигиена и безопасност
на храните.
Светла Христова Василева, Добрич, ул. Кирил
и Методий 57, тел. 058655518, технология на животински и хранителни продукти, консервиране и
обществено хранене; специалист по безопасност
на храните.
Тодор Константинов Димов, Добрич,ж.к. Балик, бл. 61, ап. 13, вх. Г, тел. 058605491, история,
музейно дело.
Боян Тотев Иванов, Добрич, тел. 058602642,
история, музейно дело.
Веселин Йорданов Парушев, Добрич, ул. Р.
Цончев 5, вх. Б, ап. 1, тел. 058602642, история,
археология, философия, музейно дело.
Лена Христова Кирилова, Добрич, ж.к. Добротица 21, вх. Д, ап. 27, тел. 058604717, история,
етнография, немски език, музейно дело.
Надежда Димитрова Иванова, Добрич, ж.к. Дунав 24, вх. Г, ап. 11, тел. 058604717, културология,
културна и социална антропология, музейно дело.
Вяра Николова Панайотова, Добрич, ул. Кирил
и Методий 31, вх. В, ап. 8, тел. 058604602, история,
музейно дело.
Цветолин Иванов Недков, Добрич, ул. Цар
Самуил 1, вх. А, ап. 18, тел. 058604381, история,
музейно дело.
Кремена Иванова Митева, Добрич, ул. Полк.
Калотинов 10, вх. А ап. 8, тел. 058602213, български
език и литература, музейно дело.
Галина Михайлова Димитрова, Добрич, ул. 25
септември 64, вх. Б ап. 2, тел.058604381, зооинжинер, финанси, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, музейно дело.
Желязко Иванов Желязков, Добрич, ул. Крайовски договор 10, тел. 0888570438, право, управление
на обществения ред и осигуряване на безопасно
движение по пътищата, ЗЗКИ.
*Стефка Георгиева Попова, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 17, тел. 058/680766, 0884/380
779, специалист маркетинг и телекомуникации.
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*Несрин Хасанова Якубова, Добрич, ж.к. Балик 24, вх. Б, ап. 5, тел. 058/602117, 0884/230273,
0884066482, специалист по турска филология и
преподавател в СОУ, преводи от и на турски език.
*Дорота Данута Чобанов, Добрич, ж.к. Балик
48, вх. Б, ап. 5, тел. 058/667077, 0885833477, преводи
от и на полски език.
Хинчо Михаев Хинев, гр. Генерал Тошево, ул.
В. Априлов 28, тел. 0887055795, преводи от и на
румънски език.
*Донка Георгиева Михайлова, Каварна, ул. Чиракман 1, тел. 052/640633, 052/575745, 0899/145187,
инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценител на недвижимо имущество.
За съдебен район на Разградския окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, Разград, ОДП
Разград, тел. 0888153120, графолог, експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, Разград, ОДП
Разград, тел. 0895648660, графолог, експерт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, Разград, ОДП Разград,
тел. 0895502495, графолог, експерт криминалист.
Драгомир Хубанов Соколов, гр. Исперих, РПУ
Исперих, тел. 0889101722, графолог, експерт-криминалист.
Здравко Илиев Атанасов, гр. Кубрат, РПУ Кубрат,
тел. 0894715115, графолог, експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Ангелина Миткова Литева, Разград, бул. Бели
Лом 37, вх. А, ап. 36, тел. 0888659213, офталмолог.
Мария Пеева Иванова, Разград, бул. Бели Лом
58, вх. В, ап. 68, тел. 0889326163, анестезиолог.
Румен Ангелов Русанов, Разград, ж.к. Лудогорие
бл. 3, ап. 10, тел. 0888961584, вътрешни болести и
хематолог.
Стефан Петров Димов, Разград, ул. В. Левски
38, ап. 7, тел. 0887428753, кардиолог.
Еленка Стоянова Георгиева, Разград, ул. Л. Каравелов 9, ап. 13, тел. 084661934, педиатър.
Иван Димитров Петров, Разград, ул. Д. Ненов
26, тел. 0887471178, ортопед.
Иван Атанасов Киселов, Разград, бул. България 9,
вх. Б, ап. 7, тел. 0886430823, пневмолог и фтизиатър.
Бисер Росенов Симеонов, Разград, ул. Бузлуджа
8, тел. 084662119, 084641 162/237, онколог, вътрешни
болести.
Гечо Вълков Жеков, Разград, ул. Св. Климент
42, тел. 08424150, 24321283, 44280, 0888456530, уши,
нос и гърло.
Диана Василева Тодорова, Разград, ж.к. Орел,
бл. 11, вх. А, ет. 6, тел. 0898 853508, съдебна медицина.
Елена Василева Маринова, Разград, ул. Йордан
Чобанов 29, тел. 0898580782, специалист уши, нос
гърло, слухово протезиране.
Емил Матеев Христов, Разград, ул. Грънчарска
24, вх. А, ап. 12, тел. 084620815, 0888341673, гинеколог.
Емилия Антонова Антонова-Монева, Разград, ул.
В. Търново 1, вх. Г, ап. 18, тел. 084662299, 0878570118,
стоматология.
Искрен Тодоров Калчев, Разград, ул. П. Р.
Славейков 12, ап. 10, тел. 084653017, 624321/319,
0898594397, патоанатом.
Кирил Русев Пирински, Разград, ул. Крали
Марко 6, 084/653981, паразитолог.
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. Неофит
Рилски 25, тел. 029531252, 0887575365, ДНК анализ
и идентификация.
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Николай Върбанов Башаков, Разград, ул. Анани
Явашев 19, тел. 084620591, 0889814783, стоматолог,
хирургия, терапия, ортопедия, нумизматик.
Николай Русев Маринов, Разград, ул. Йордан
Чобанов 29, тел. 0898975567, урология, андрология
и стерилитет.
Николай Стефанов Колев, Разград, ул. Люле
Бургас 23, тел. 084/660643, хирургия.
Петър Янков Тодоров, Разград, ул. Неофит Рилски
5, ап. 10, тел. 084660303, 08424321/320, 0888838272,
невролог, електрофизиология, доплерова сонография, ЕМГ, ДЕГ и ЕЕГ.
Тодор Стоянов Минчев, Разград, ул. Трапезица
2, вх. А, ап. 9, тел. 084624321/322, 0898649315, съдебна медицина.
Тома Драганов Томов, Разград, ж.к. Лудогорие,
бл. 6, ап. 56, тел. 084624321/291, 0898786811, уролог.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Владимир Иванов Заимов, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 68, ап. 30, тел. 084660607, 084618218,
0888818252, психиатър.
Диана Петрова Киселова, Разград, бул. България 9, вх. Б, ет. 4, ап. 7, тел. 0888348552, психиатър.
Ирена Иванова Левкова, Шумен, ул. Витоша
7, бл. 6, вх. 3, ап. 35, тел. 0899903599, 054802283,
психолог.
Петър Дончев Вълканов, Разград, ул. Свети
Климент 50, ап. 22, тел. 0887828566, психиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
32. Бонка Златева Цонева, гр. Исперих, ул. Ст.
Караджа, бл. Диана, ап. 1, тел. 084313821, 084315718,
счетоводна отчетност.
Боян Василев Минев, Разград, ул. Бели Лом № 29,
вх. А, ап. 9, тел. 0888 866674, счетоводна отчетност.
Вяра Христова Димова, гр. Исперих, ж.к. В.
Априлов, бл. 1, вх. Г, ап. 5, тел. 084314372, счетоводна отчетност.
Галена Николова Кирилова, Русе, ул. Студентска 61, бл. Тулча, вх. Б, ап. 2 тел. 082443385, 0887
840067, счетоводство и контрол.
Геновева Генова Драганова, гр. Исперих, ж.к.
Васил Априлов, бл. 2, вх. Г, ап. 11, тел.084314115,
0895361277, счетоводство и контрол, икономика на
туризма.
Горка Иванова Косева, гр. Исперих, ул. Васил
Левски 97, бл. Плиска, вх. Б, ап. 22, тел. 084313677,
084314649, 0888882825, механична технология на дървесината, счетоводна и правна дейност на фирмата.
Деяна Ненова Ненова, Разград, бул. Княз Борис
35, ет. 3, ап. 6, тел. 084627166, 660551, икономист
счетоводител.
Димитър Савов Косев, гр. Кубрат, ул. Люлин
планина 6, тел. 084872034, 084872035, счетоводна
отчетност.
Елисавета Томова Тасева, Разград, ул. Венелин
25, ап. 10, тел. 084660158, 0888 862 857, счетоводна
отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Иван Петков Абаджиев, Разград, ул. Бели Лом 57,
вх. А, ап. 8, тел. 0889154429, 0885582687, икономистсчетоводител, оценител на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Иванка Тодорова Николова, гр. Кубрат, ул. Кирил
и Методий 9, тел. 084873945, счетоводна отчетност,
експерт-счетоводител.
Иванка Тодорова Петкова, Разград, ж.к. Орел,
бл. 24, вх. 5, ап. 21, тел. 0898626449, счетоводна
отчетност.
Ирина Иванова Методиева, Разград, ул. Вит 13,
тел. 0889 732 446, счетоводна отчетност.
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Искрена Петрова Кирилова, Разград, ж.к. Орел,
бл. 1, вх. 8, ап. 8, тел. 0886431041, счетоводство и
контрол.
Красимир Атанасов Атанасов, Разград, ул. В.
Левски 3, вх. А, ап. 6, тел. 0888832177, 084662501,
счетоводна отчетност, данъчно производство.
Любен Мичев Йорданов, Разград, ул. Кирил и
Методий 5, ап. 1, тел. 0887679 432, счетоводство и
контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Милен А лександров Стефанов, Разград, ул.
Паркова 16, ап. 5, тел. 0885569 930, счетоводство и
контрол, оценител на недвижими имоти.
Петя Александрова Занкова, Разград, ул. Ст.
Караджа 7, ап. 7, тел. 084661661, 0897970130, счетоводство и контрол.
Светлана Цветанова Павлова, Разград, ж.к.
Лудогорие, бл. 3, ап. 52, Разград, ул. Цар Асен 2,
ет. 3, офис 7, тел. 084/660682, 0888640845, 0898833320,
дипломиран експерт-счетоводител, физика на твърдото тяло, химия и технология на полимерите и
полимерните материали.
Снежана Иванова Карабелова, Разград, ж.к.
Орел, бл. 6, вх. Д, ап. 3, тел.0889202294, счетоводство и контрол.
Стоян Петров Пенев, Разград, бул. Бели Лом 34,
ап. 21, 084651029, 0888956787, счетоводна отчетност
и пенсионни експертизи.
Тодор Петков Денев, с. Ушинци, ул. Стефан
Караджа 11, тел. 084726418, 0888877 875, 0885839016,
счетоводна отчетност.
Юлия Петрова Пенева, Разград, бул. Бели Лом 56,
вх. А, ап. 19, тел. 084/657322, 0898 555 923, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Янко Георгиев Киров, Разград, ул. Дондуков 3,
вх. Б, ап. 4, тел. 084660690, 084690060, 0888838360,
счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи и подобрения върху тях, на цели предприятия
и обособени части, недвижими имоти, машини и
съоръжения, активи, инвестиционни проекти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Атанас Костадинов Кондиев, Разград, ул. Абритус
21, ап. 24, тел. 0898415675, 084624198, икономика и
планиране МТС, оценител недвижими имоти.
Велико Михайлов Цонев, Разград, ул. Перистър
1, вх. Б, ап. 13, ет. 1, тел. 084/650669, управление и
икономика на аграрно-промишлени предприятия.
Венцислав Георгиев Николов, Разград, ул. Петър
Берон 16, тел. 0898556835, финанси.
Виолетка Станкова Кулева, гр. Кубрат, ул. Н.
Й. Вапцаров 2, бл. Ком, вх. Б, тел. 0887172 065,
икономист, архитектура и строителство.
Ганка Петрова Георгиева, Разград, ул. Перистър
43Б, тел. 084633043, 0896553205, счетоводна отчетност.
Данчо Минов Йорданов, Разград, ж.к. Лудогорие
4, ет 6, ап. 26, тел. 084622424, 0888850658, икономика на индустрията, финанси, оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Калинка Василева Гатева, Разград, ул. Перистър 3, вх. В, ап. 9, тел. 0898786344, финанси на
предприятието.
Кремена Цонева Неделчева, Разград, ж.к. Орел,
бл. 22, вх. Б, ап. 14, тел. 084/651014, 0888435155,
финанси.
Николинка Тенева Цекова, Разград, бул. Априлско възстание 62, вх. А, ап. 5, тел. 0895599075,
счетоводна отчетност.
Павлинка Станчева Йорданова, Разград, бул.
Априлско въстание 15, вх. А, ап. 8, тел. 084661487,
0899812854, организация и управление на строител-
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ството, оценител на недвижими имоти, финансови
инстит у ции, земеделск и земи и подобрени ята
върху тях.
Пенка Христова Цонева, Разград, ул. Грънчарска
24, вх. 8, ап. 10, тел. 084/28413, 0887 639 343, финанси
и кредит, данъчно производство
Петър Димитров Петров, Добрич, ул. Хр. Ботев 10, вх. А, ап. 1, тел. 0893483002, икономика на
търговията.
Петър Иванов Петров, Разград, ул. Дончо Сумпаров 49, вх. В, ап. 1, тел. 0889022 0456, стопанско
управление.
Тодор Станчев Николов, гр. Кубрат, ул. Иван
Вазов 2, вх. Б, ап. 11, тел. 084876126, 0889 459 747,
икономист по строителството.
Тотка Димитрова Ганчева, Разград, ул. Анани Явашев 3-А, ап. 1, тел. 084/655759, 084/661273,
0899834640, икономика на търговията и промишлеността.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, гр. Кубрат, ул. Вит
54, тел. 08484586, 08482409, 0878451798, публична
администрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, гр. Исперих, ул. Стефан
Караджа 18а, ет. 1, ап. 2, тел. 084313822, 0888776064,
машинен инженер, лиценз за оценка на машини,
съоръжения и недвижими имоти.
Велико Георгиев Великов, гр. Кубрат, ул. Мадара
14, вх. А, тел. 08484667, 0848/22 02, електрификация
и механизация на селското стопанство.
Георги Костадинов Русев, Разград, ул. Цар
Симеон 10, ап. 7, тел. 0887 534379, електронна
техника и микроелектроника, стопански бизнес
и мениджмънт, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Денка Георгиева Неделчева, Разград, ул. Арда
1, вх. А, ет. 5, ап. 15, тел. 0898962035, промишлена
топлотехника.
Димитър Павлов Димитров, Разград, ул. Трапезица 11, вх. А, ет. 5, ап. 9, Разград, ул. Цар Асен 2,
ет. 3, офис 6, тел. 084/660682, 0888317840, 0894641285,
икономист по промишлеността, ел.снабдяване на
промишлено предприятие.
Доско Антонов Филипов, Разград, ул. Н. Й.
Вапцаров 4, ап. 22, тел. 084/662638, 0898 585 847,
геодезия, картография, кадастър.
Ивайло Стефанов Тодоров, Разград, ул. Абритус
13, вх. Д, ап. 9, тел. 084622996, 0888976093, индустриален мениджмънт.
Илиян Гецов Илиев, Разград, ул. Бузлуджа 2,
Дом на техниката, ет. 6, стая 4, тел. 084/660396,
0889872558, геодезия, фотограметрия и картография.
Ирина Иванова Сайкова, гр. Исперих, ул. Сергей
Румянцев 7, тел. 084314463, 084312178, 0887336532,
геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Енева Янева, Разград, ж.к. Освобождение 9, вх. А, ап. 1, тел. 0888646270, автоматизация
на производството.
Наста Василева Иванова, Разград, ж.к. Орел,
бл. 3, вх. 8, ап. 10, тел. 084/653978, 084/611012, 0899
450 177, инженер-химик.
Ненко Любомиров Касамаков, с. Дряновец, ул.
Братя Миладинови 17, тел. 084718/391, машинен
техник.
Никола Ангелов Николов, гр. Исперих, ул. Ал.
Стамболийски 21, тел. 084316343, 0888969876, механизация на селското стопанство, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето,
селското стопанство и автотранспорта, оценка на
цели държавни и общински предприятия.
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н.с. Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Басанович,
бл. 13, ап. 201/2, тел. 052/ 383466, 052/ 302 788, 0898
348 374, факс 052/302 794, технология на металите
и металообработващата техника.
Петър Христов Петров, Разград, ул. Васил
Левски 6, вх. А, ап. 6, тел. 084/611220, 0885715501,
конструктор-технолог.
Пламен Йорданов Колев, Разград, ул. Иван
Вазов 3, ап. 7, тел. 084/661319, 0889230880, инженер
по горско стопанство.
Рашид Мехмедов Узунов, гр. Завет, ул. Гео Милев
22, тел. 08442/2033, 08442/2241, 0889385523, технология на машиностроенето и металоообработването.
Слави Иванов Илиев, Разград, бул. Бели Лом 62,
вх. В, ап. 64, тел. 084/660249, 0888289499, оценител
на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, консултант по внедряване на
международен стандарт за управление на качеството
ISO – 9001, сертификатор на системи за управление
на качеството по стандарт ISO – 9001.
Станимир Костадинов Станев, гр. Завет, ул. Освобождение 61, тел. 08442/2304, 0888685009, автоматизация на производството, електроника, автоматика.
Цветан Борисов Тодоров, Разград, бул. Бели
Лом 29, вх. Б, ап. 14, тел.084/661854, 0887274991,
технология на машиностроенето и металорежещите
машини.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Банко Георгиев Димитров, гр. Исперих, ул. Хан
Аспарух, бл. 7, вх. Б, ап. 40, тел. 084315575, 0843156
47, 0889885892, автомобили, трактори и кари.
Венцеслав Стефанов Димитров, Разград, ул.
Св. Климент 36, ап. 33, тел. 084625180, 0888494135,
661235, двигатели с вътрешно горене, автоекспертоценител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, Разград, ул. Искър,
бл. Искър, вх. Б, ап. 4, тел. 0889771755, двигатели
с вътрешно горене.
Иван Симеонов Витанов, гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 8, вх. В, ап. 13, тел. 084873123, 0896992210,
двигатели с вътрешно горене.
Илия Атанасов Стефанов, гр. Кубрат, ул. Иван
Вазов 10, тел. 0848/2470, оценител на движими вещи.
Марин Трендафилов Маринов, гр. Исперих, ул.
П. Волов 1, тел. 084312093, 0888685835, автомобили.
Стоян Николов Стоянов, гр. Кубрат, ул. Хан
Крум 13а, тел. 08482280, 08483491, 0887507523, автотранспорт.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Антон Николаев Антонов, Разград, ул. Васил
Левски 3, вх. А, ап. 8, тел. 084628461, 084312761,
технология на силикатите.
Веска Матева Бобева, Разград, ул. Бузлуджа 28,
тел. 084652520, 651051, инженер-химик, технология
на ВМС (полимери).
Иванка Пешева Гюрова, Разград, ул. В. Левски
4, вх. А, ап. 6, тел. 084661883, 0887835570, технология
на силикатите.
Йорданка Цонева Петрова, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 8, ап. 22, тел. 084661129, 0899860611,
инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост, оценител на недвижими имоти, оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
оценител на машини и съоръжения в сферата на
хранителни-вкусовата промишленост.
Неделчо Генов Петков, Разград, ул. Н. Вапцаров
17, вх. Г, ап. 24, тел. 084615360, органичен синтез и
каучук, технологии на лекарствените и органичните
съединения, анализ на микроелементи.
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Нейко Маринов Стоянов, Разград, бул. Бели
Лом 31, вх. Б, ап. 11, тел. 084660826, 0889631401,
химични технологии и биотехнологии.
Петранка Колева Неделчева, Разград, ж.к. Орел,
бл. 7, вх. Д, ап. 12, тел. 0887660899, специалист по
биотехнологии, екология и техника за опазване на
околната среда.
Станка Маринова Антонова, Разград, ул. Васил
Левски 3, вх. А, ап. 8, тел. 084628461, технология
на силикатите.
Станка Тодорова Дамянова, Разград, ул. Южен
булевард 71, тел. 0898322342, 084634898, технология
на растителните мазнини и етерични масла.
Христо Димитров Василев, Разград, ул. Д. Хранов 6, тел. 084656237, 0885554750, органична химия,
технология на лекарствените, природни органични
вещества, растежни стимулатори и регулатори,
експерт на ADR-превоз на опасни товари.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Благомир Дончев Григоров, Разград, ул. Васил
Левски 38, ап. 8, тел. 084661492, 0898694736, хидромелиоративни съоръжения.
Владимир Стоилов Владимиров, Разград, ул.
Княз Борис 67, вх. А, ап. 7, тел. 0899607025, геодезия,
фотограметрия, картография и пътно строителство.
Георги Кръстев Георгиев, гр. Исперих, ул. Хан
Аспарух, бл. 7, ап. 13, тел. 084314316, 084312169,
строителен техник.
Даниела Маринова Табакова, Разград, ж.к. Орел,
бл. 24, вх. 3, ап. 10, тел. 0889711 798, геодезия, фотограметрия и картография.
Дафинка Йорданова Иванова, Разг ра д, ул.
Бузлуджа 3, бл. Ропотамо, ап. 2, тел. 084656957,
ценообразуване в строителството и земемерене.
Елга Милева Бонева, Разрад, ж.к. Освобождение,
бл. 8, ап. 30, тел. 084628462, 0898715176, архитект.
Елка Маринова Койчева, Разград, ул. Грънчарска
26, вх. В, ап. 7, тел.084658902, 625262; 0889 607945,
архитект.
Емил Тотев Проданов, Разград, бул. Бели Лом
34, ап. 14, тел. 0877178084, архитект.
Емилия Цонева Георгиева, Разград, бл. Ягода,
вх. Г, ап. 54, тел. 084623549, промишлено и гражданско строителство.
Живко Недков Мичев, гр. Кубрат, ул. Добруджа
2, вх. А, ап. 6, тел. 088727916, конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Иванка Димитрова Тодорова, Разград, ж.к.
Лудогорие, бл. 1, вх. В, ап. 55, тел. 084661928, строителство и архитектура.
Йордан Димитров Пенев, Разград, ул. Г. С. Раковски 14, вх. Б, ап. 13, тел. 084611168, 0899185994,
архитект.
Камен Димитров Илиев, Разград, ул. Ст. Николица 6, вх. Г, ап. 3, тел. 0884822709, 084662698,
промишлено и гражданско строителство, икономика
на строителството.
Красимир Костов Кръстев, Разград, бул. Княз
Борис 39, ап. 3, тел. 0887897227, земеустройство.
Ленко Христов Филипов, Разград, бул. България
11, вх. Б, ап. 1, тел. 0887663071, 0896541228, пътно
строителство и мостове.
Петър Иванов Петров, Разград, ул. Априлско
въстание 56, вх. А, ап. 10, тел. 0887275804, геодезия,
картография, фотограметрия и кадастър.
Стойка Георгиева Тодорова, Разград, ул. Арда
2, ап. 2, тел. 0893575131, земеустроител, геодезия.
Христина Христова Джипова, гр. Кубрат, ул.
Родопи 37, 08486011, строителство и архитектура.
Христо Николов Христов, Русе, ул. Оборище 3,
тел. 082635993, геодезист.
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Христомир Великов Панайотов, Разград, ж.к.
Орел, бл. 20, вх. В, ап. 5, тел. 084618177, 0887302970,
геодезия, фотограметрия и картография.
5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, Разград, ул. Св. Климент 106, вх. Д, ап. 13, тел. 084653580, 0886060632,
противопожарна техника и безопасност.
Йордан Богданов Христов, Разград, ж.к. Орел,
бл. 5, вх. Б, ап. 5, тел. 084651295, 0885158219, противопожарна техника и безопасност.
6. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
6.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Аспарух Михайлов Ганев, гр. Кубрат, ул. Христо
Ботев 26, тел. 08485249, зоотехника.
Димитър Стоилов Баев, гр. Кубрат, ул. Борис І
№ 16, тел. 08485287, ветеринарен лекар.
Илия Василев Драмалиев, Разград, ул. Неофит
Рилски 1, вх. А, ап. 9, тел. 084661927, 084661306,
0888534467, ветеринарна медицина.
Косьо Димитров Косев, Разград, ул. Бели Лом
62, ЕПЖБ-1, вх. А, ап. 5, тел. 084661301, млечни и
месни продукти.
Станка Русева Антова, Разград, ул. Плиска 25,
тел. 084657360, ветеринарна медицина.
Стефка Тодорова Тодорова, Разград, ул. Васил
Левски 34, ап. 7, тел. 084654885, 089989526, 084661086,
084661087, вътр.226, 0899894526, ветеринарна медицина.
Стоян Йорданов Стоянов, гр. Исперих, ул. Христо
Кърпачев 1, тел. 084315326, 084312462, 0897490717,
ветеринарен лекар.
Тодор Барбов Славов, Разград, ул. В. Левски
6, бл. 1, вх. Б, ап. 30, тел. 084620320, 0899470825,
ветеринарна медицина.
6.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Ангел Нейков Ангелов, Разград, ул. Връх Свети
Никола 22а, тел. 084657807, агроном, полевъдство
и пчеларство.
Койчо Великов Друмев, Разград, ул. Н. Й. Вап
царов 14, вх. Б, ап. 33, тел. 0897341211, 084625972,
агроном, лозароградинар.
Милко Стефанов Пенчев, Разград, бул. Бели
Лом 34, ап. 2, тел. 084660504, полевъдство, трайни
насаждения и зеленчукопроизводство.
Радка Николаева Великова, гр. Кубрат, ул. Ст.
Караджа 3, вх. Б, ап. 8, тел. 084876416, инженерагроном, полевъдство.
7. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Галена Недкова Радославова, Разград, ул. Вит 21,
ап. 13, тел. 0878901432, 084662458, съдебно-културнохудожествени експертизи на движими паметници
на културата.
Герасим Димитров Стоилов, Разград, ул. Княз
Борис І № 59, вх. А, ет. 5, ап. 13, тел. 084653837,
доктор по изкуствознание, философия, изкуство,
оценител на картини и други произведения на
изкуството.
Даниела Тодорова Ганчева, Разград, ул. Волов
2А, ет. 4, тел. 0878901436, 0886259552, съдебнокултурно-художествени експертизи на движими
паметници на културата.
Нели Младенова Николова, с. Гецово, ул. Тракия
4, тел. 0878901437, съдебно-културно-художествени
експертизи на движими паметници на културата.
8. Клас „Други съдебни експертизи“
Антония Здравкова Душкова, Разград, ул. Кирил и Методий 1, ап. 15, тел. 084661162, 0886689792,
преводач от и на френски език.
Иванка Славчева Пакиданска, София 1000, ул.
Трапезица 6, ет. 1, ап. 4, тел. 029885311, 0887302414,
02 9807793, оценител на нематериални активи.

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

Събка Илиева Иванова, Разград, ул. Хайдут
Сидер 1, вх. В, ап. 4, тел. 084624321/ 258, 0896954955,
педагогика, специализация психология и предучилищно възпитание.
Юмер Фикриев Юмеров, Разград, бул. Бели
лом 36, ап. 24, 084652760, 0889979019, 0899122590,
преводач, турски език.
За съдебен район на Силистренския окръжен
и административен съд
1. Клас „Кримипалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, 7500 Силистра, ул.
Кубадин 12, ап. 21, машинен инженер и графолог,
тел. 0898657666, 086/821 922.
1.2.Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4.Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, 7500 Силистра, ул.
Тулча 20, вх. А, ет. 3, патолог, тел. 0887702441.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, 7500 Силистра, ул. П.
Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, акушер-гинеколог, тел. 086/818428.
Д-р Веселин Велинов Пенев, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, акушергинеколог, тел. 0888366988.
Д-р Любомир Минков Минков, Дулово, ул.
Васил Левски 24, вх. Б, ет. 4, ап. 25, акушерство и
гинекология, тел. 0886300867, 0888299185.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Иван Иванов Върбанов, 7500 Силистра, ул.
П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, ентеролог,
ехография, тел. 886 818476.
Д-р Ви ли яна Цон чева, 750 0 Си лист ра, ул.
П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, невролог,
086/818460, 0887794457.
Д-р Росица Колева Дучева, 7500 Силистра, ул.
П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, очен лекар,
тел. 086/833525, 0888741162.
Д-р Петър Светозаров Дончев, 7500 Силистра, ул.
П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, тел. 086/818477.
Д-р Надка Страшимирова Тодорова, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра,
невролог, тел. 086/818463.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, ортопед,
тел. 086/818480.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, хирург,
тел. 0898783778.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, 7500 Силистра, ул.
Аспарух 21, психиатър, тел. 2-26-01.
Д-р Любка Донева Мандева, гр. Бяла, ул. Отец
Паисий 55, психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, 7500 Силистра,
ул. Добротица 1, съдебен психиатър, анестезиолог,
интензивен терапевт, тел. 0887408960.
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3.2. Съдебно-психологична експертиза
Цветелина Василева Василева, 7500 Силистра,
ул. Петко Каравелов 2, вх. А, ап. 4, ет. 2, клиничен
и консултативен психолог, тел. 0894358929.
Даниела Петрова Стоянова, Силистра 7500, ул.
Кубадин 2, ет. 5, ах. 17, психолог, тел. 0888 617050.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, 7500 Силистра, ул.
Васил Левски 8, ет. 3, ап. 10, икономист, строителен
инженер, тел. 0889225292.
Диана Георгиева Владимирова,7500 Силистра, ул.
В. Левски 8, счетоводство и контрол, тел. 0888223833.
Стоянка Иванова Иванова, 7500 Силистра, ул.
Богдан войвода 6, вх. Б, ап. 26, счетоводство и
контрол, тел. 0888961199, 0885682454.
Ивайло Станев Тодоров, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики 49, аграрен икономист, тел. 821324,
831253, 0895665388.
Петър Валентинов Станчев, 7500 Силистра, ул.
Ген. Колев 16, ет. 16, ет. 7, ап. 20, счетоводител,
тел. 086/816322, 0887270922.
Виолета Йорданова Малчева, 7600 Тутракан, ул.
Беласица 2, икономист, тел. 0887828008.
Жулиета Николайчова Димитрова, 7500 Силистра, ул. Хр. Ботев 12, вх. А, ет. 1, ап. 3, икономист,
оценител на земеделски земи, тел. 086/832 114,
0898446089.
Павлин Русев Панев, 7650 Дулово, ул. Витоша
16, счетоводство и контрол, тел. 0878113836.
Надка Йорданова Маринова, 7500 Силистра,
ул. Добрич 170, ет. 7, ап. 39, аграрен икономист,
тел. 0887695101.
Валерий Стоянов Стоянов, 7500 Силистра, ул.
Н. Вапцаров 3а, ап. 19, икономист, оценител на
зем. земи и недвижими имоти, тел. 816255, 837788,
0884011803.
Полина Димитрова Кавръкова, Варна, ул. Пирот
8а, ет. 2, икономист, тел. 052/ 603349.
Кремена Петрова Димитрова, 7600 Тутракан, ул.
Родина 12, вх. А, ет. 3, ап. 7, икономист по търговска дейност, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, тел. 0888464353.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Арка диев Пет ров,750 0 Си лист ра, ул.
Кълъраш, 21, ет. 6, ап. 18, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, тел. 821486,
0897982288.
Минка Трендафилова Атанасова, Силистра, ул.
П. К. Яворов 1, ет. 5, ап. 17, стопанско управление,
инженер по радиоелектроника, тел. 086/837879,
0896731153.
Ивайло Станев Тодоров, 7500 Силистра, ул. С.
Велики 49, аграрен икономист, тел. 821324, 831253,
0895665388
Марин Ников Маринов, 7500 Силистра, ул. София
67, аграрна икономика, оценител земеделски земи,
тел. 822 224, 0888363123.
Янка Иванова Алинска, 7650 Дулово, ул. Силистренско шосе 11, строителен инженер, оценител на
земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и
мениджмънт, тел. 086423086, 0887805439.
Мюмюн Нед ж иб А ли, 7650 Дулово, ул. Н.
Петров 21, счетоводство и финансов контрол, тел.
0888606093, 0864 22789.
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4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, 7600 Тутракан,
ул. Родина 1,2 вх. А, ет. 3, ап. 7, икономист по
търговска дейност, тел. 0888 464353.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр. Ботев,
бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, икономист-счетоводител,
съдебен експерт по финансови и икономически
експертизи, експерт – оценител на ДМА и оборотни
средства, тел. 0893483002.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, 7500 Силистра, ул.
Черно море 5, ап. 2, машинен инженер, оценител
на машини и съоръжения, тел. 0885257883.
Надежда Тодорова Иванова, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики, бл. 4, вх. А, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти, тел.
836723, 0885953185.
Минка Трендафилова Атанасова, Силистра, ул.
П. К. Яворов 1, ет. 5, ап. 17, стопанско управление,
инженер по радиоелектроника, тел. 086/837879,
0896731153.
5.2. Съдебно-автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, 7000 Русе, ул. Неофит Рилски
50, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“
при РУ „А. Кънчев“, тел. 082/ 888524,0889656072.
Росен Петров Иванов, 7000 Русе, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А.
Кънчев“, тел. 082/ 888735.
Живко Русинов Гелков, 7000 Русе, ул. Г. Делчев
26, гл. асистент в катедра „Транспорт“ – РУ „А.
Кънчев“, тел. 082/888 609, 0888602568.
Митко Димитров Маринов, 7000 Русе, ул. Плиска,
бл. Перла, гл. асистент, катедра „Транспорт“ при
РУ – А. Кънчев – Русе, тел. 082/888608.
Евгени Иванов Димитров, 7000 Русе, ул. Плиска,
бл. Перла, гл.асистент в катедра „Физика“ при РУ
„А. Кънчев“, тел. 082/ 888 217.
Добрин Малчев Жеков, 7500 Силистра, ул. Капитан Кръстев 30, ет. 6,ап. 21, машинен инженер,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори и
кари, тел. 0888991423, 821845.
Илияна Кънева Жекова, 7500 Силистра, ул. Капитан Кръстев 30, ет. 6, ап. 21, машинен инженер,
тел. 0888991500.
Надежда Тодорова Иванова, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики, бл. 4, вх. А, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти, тел.
836723, 0885953185.
Марин Кирчев Каравасилев, 7500 Силистра,
ул. Хр. Смирненски 22, машинен инженер, тел.
0886618594, 824299.
Владимир Георгиев Атанасов, 7500 Силистра,
ул. Яворов 1, ет. 5, ап. 17, електроинженер, дом.
тел. 837879, 0887636184.
Петър Николаев Петров, 7500 Силистра, ул. Ф.
Тотю 50, ет. 4, ап. 11, инженер по транспорта, дом.
тел. 823172, 0877020039.
Венелин Димитров Велев, 7500 Силистра, ул.
Македония 139, ет. 7, ап. 26, машинен инженер,
тел. 0899940310, 821811.
Красимир Павлов Апостолов, 7500 Силистра, ул.
Гено Чолаков 4, машинен инженер, тел. 0878419135,
0899919249.
Евгени Върбанов Аврамов, 7500 Силистра, ул.
Кълъраш 32, ет. 2, ап. 5, технология и управление на
транспорта, тел. 086/851434, 0887516595, 0889297336.
Минка Трендафилова Атанасова, Силистра, ул.
П. К. Яворов 1, ет. 5, ап. 17, стопанско управление,
инженер по радиоелектроника, тел. 086/837879,
0896731153.
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Йордан Петков Йорданов, 7500 Силистра, ул.
Кубадин 12, ап. 21, машинен инженер и графолог,
тел. 0898657666, 086/821 922.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, 7500 Силистра, ул.
Кубадин 2, ет. 2, ап. 8, ел. инженер, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения,
тел. 086/822303, 0888917843, 0896852177.
Дамяна Вълканова Вълканова, 7500 Силистра,
ул. Хр. Ботев 14, вх. Б, ет. 5, ап. 25, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка
на недвижими имоти, тел. 086/821640, 0884000286.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, 7500 Силистра,
ул. Одеса 1, ет. 7, ап. 19, строителен инженер – ВиК,
тел. 820487, 0888745120.
Станоя Николова Ганева, 7500 Силистра, ул.
Москва 85, вх. А, технически инженер, оценител на
недвижими имоти, тел. 818840, 0887151517.
Мариана Георгиева Николова, 7500 Силистра, ул.
Македония 88, строителен инженер, тел. 0888446255.
Маргарита Асенова Жекова, 7500 Силистра, ул.
Ал. Стамболийски 7, вх. А, ет. 3, ап. 6, икономика
на строителството, тел. 823636, 0888340250.
Йорданка Христова Иванова, 7500 Силистра ул.
Ради Тодоров 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7, архитектура и
строителство, дом.тел. 833 336, 0898756444.
Янка Иванова Алинска, 7650 Дулово, ул. Силистренско шосе 11, строителен инженер, оценител на
земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и
мениджмънт, тел. 086423086, 0887805439.
Мариана Илева Станчева, 7500 Силистра, ул.
Толстой 3, инженер-геодезист, земеразделяне, тел.
816255, 0888783535.
Весела Димитрова Думанова, 7500 Силистра, ул.
Васил Левски 8, ет. 3, ап. 10, икономист, строителен
инженер, тел. 0889225292.
Велико Стефанов Йорданов, 7500 Силистра, ул.
Кубадин 2, ет. 2, ап. 8, ел.инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията
върху тях, оценител на машини и съоръжения, тел.
086/822303, 0888917843, 0896852177.
Дамяна Вълканова Вълканова, 7500 Силистра,
ул. Хр. Ботев 14, вх. Б, ет. 5, ап. 25, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка
на недвижими имоти, тел. 086/821640, 0884000286.
Атанаска Стодева Айдемирска, 7500 Силистра, ул.
Хр. Ботев 6, вх. А, ет. 3, ап. 6 (адрес за контакти),
Силистра, ул. С. Велики 70, ет. 3, офис 23, архитект,
тел. 086/ 821599, GSM 0898 443 073.
Мария Друмева Николова, 7500 Силистра, ул.
Добруджа 26, вх. А, ет. 2, архитект, тел. 086/ 824208,
086/824 288 и GSM 0888782541.
5.6. Съдебна пожаро-техническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа.
6.2. Съдебно-зоологическа.
6.3. Съдебно-микробиологична.
6.4. Съдебно-ентомологична.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза.
7.2. Съдебно-физическа експертиза.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Христо Милков Христов, 7500 Силистра, ул.
Н. Й. Вапцаров 16, вх. Б, ет. 2, ап. 5, ветеринарен
лекар, тел. 0888266601.
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8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, 7500 Силистра, ул.
Толстой 3, инженер-геодезист, земеразделяне, тел.
816255, 0888783535.
Марин Ников Маринов, 7500, Силистра, ул. София 67, аграрна икономика, оценител земеделски
земи, тел. 822 224, 0888363123.
Валерий Стоянов Стоянов, 7500 Силистра, ул.
Н. Вапцаров 3а, ап. 19, икономист, оценител на
зем. земи и недвижими имоти, тел. 816255, 837788,
0884011803.
Николай Илиев Илиев, 7665 с. Секулово, област Силистра, ул. Централна 61, фермерство,
оценител на стопанско имущество, тел. 0889908730.
Жулиета Николайчова Димитрова, 7500 Силистра, ул. Хр. Ботев 12, вх. А, ет. 1, ап. 3, икономист,
оценител на земеделски земи, тел. 086/832 114,
0898446089.
Янка Иванова Алинска, 7650 Дулово, ул. Силистренско шосе 11, строителен инженер, оценител на
земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и
мениджмънт, тел. 086423086, 0887805439.
Надежда Тодорова Иванова, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики, бл. 4, вх. А, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти, тел.
836723, 0885953185.
Маргарита Асенова Жекова, 7500 Силистра, ул.
Ал. Стамболийски 7, вх. А, ет. 3, ап. 6, икономика
на строителството, тел. 823636, 0888340250.
Велико Стефанов Йорданов, 7500 Силистра, ул.
Кубадин 2, ет. 2, ап. 8, ел.инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията
върху тях, оценител на машини и съоръжения, тел.
086/822303, 0888917843, 0896852177.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, 7500 Силистра, бул. Македония 173, ап. 20, педагог, тел. 810218, 0887795553.
Христина Николова Георгиева, 7500 Силистра,
ул. Одеса 1, ет. 7, ап. 19, строителен инженер – В
и К, тел. 820487, 0888745120.
Огнян Костов Савянов, 7650, Дулово, ул. В. Левски 32, ет. 2, ап. 5, инженер по горско стопанство,
тел. 0897933226.
Евгени Върбанов Аврамов, 7500 Силистра, ул.
Кълъраш 32, ет. 2, ап. 5, технология и управление на
транспорта, тел. 086/851434, 0887516595, 0889297336.
За съдебен район на Търговищкия окръжен и
административен съд
І. Икономически
Недялко Николов Владимиров, Търговище, ул.
Игнатиев 2, ет. 3, ап. 12, тел. 0601/ 8-38-53, 6-22-35,
GSM 0897990986, икономист-счетоводител.
Мария Георгиева Попхристова, Търговище, ул.
Цар Шишман 16А, тел. 0601/ 8-38-93, моб. тел. 0897
990512, икономист-счетоводител.
Димитър Николов Димитров, Търговище, ул.
Братя Миладинови 10, тел. 0601/8-60-42, моб. тел.0888
293286, икономист-счетоводител.
Иван Бонев Гутев, Търговище, ул. Никола Петков
12, тел. 0601/6-21-51, GSM 0897854772 икономистсчетоводител.
Стоян Колев Стоянов, Търговище, ул. Хаджи
Димитър 15, тел. 0601/8-58-42, счетоводна отчетност,
общ и специализиран контрол.
Велчо Малчев Велчев, Търговище, ул. Никола Бог
данов 6, тел. 0601/2-52-24, икономист-счетоводител.
Боян Костов Славов, Търговище, ул. Граф Игнатиев 2А, тел. 0601/8-46-59, икономист-счетоводител.
Милчо Петров Петров, Търговище, ул. Раковски
7, тел. 0601/2-60-65, икономист-счетоводител.
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Валери Георгиев Симеонов, Търговище, бул.
Трайко Китанчев, бл. 33, вх. Б, ап. 1, тел. 0601/687-00 и 6-86-89, икономист-счетоводител.
Розка Петрова Гутева, Търговище, ул. Никола
Петков 12, тел. 0601/6-21-51, икономист-счетоводител.
Румяна Радкова Василева, Търговище, ул. Ал.
Стамболийски 91, тел. 0601/2-55-78, моб.тел. 0887
512 011, икономика и управление на индустрията
– икономист–счетоводител.
Елка Станева Иванова, гр. Омуртаг, ул. Христо
Ботев 3, тел. 0605/ 32- 36, лицензиран оценител на
земеделски земи, икономист.
Кирил Руменов Кирилов, Търговище, ул. Антим
І № 16, вх. А, тел. 0601/ 2- 92-03, икономист-счетоводител.
Милена Валентинова Петрова, Търговище, ул.
Рила 6, GSM 0888 518 373, икономист-счетоводител.
Стефка Петкова Желязкова, Търговище, ул.
Бузлуджа бл. 1, ап. 19, тел 0601/8 93 45, икономистсчетоводител.
Стела Великова Владимирова, Търговище, ул.
Радецки, бл. 23, вх. Б, тел. 0601/8-44-41, икономистсчетоводител.
Венета Петрова Иванова, Попово, бул. Яворов
17, тел. 0608/2-88-09, икономист.
Росица Георгиева Димитрова, Попово, ж.к.
Русаля 26, тел. 0608/2-54-77, икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, Попово, ул. М. Маджаров 7, тел. 0608/2-37-17, икономист.
Юлия Бориславова Петрова, Попово, ул. Отец
Паисий 10, тел. 0608/2-23-82, икономист.
Петър Стефанов Петров, Попово, ул. Отец Паисий 10, тел. 0608/2-23-82, икономист.
Калин Веселинов Савов, Търговище, ул. Преслав
10, моб. тел. 0888 669249, експерт по финансовосчетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, Попово ул. Димитър Благоев 31, тел. 0608/22407, GSM 0895046152,
икономист-счетоводител.
Руска Иванова Павлова, Търговище ул. Осогово
12, ет. 1, ап. 1, тел. 0601/63705, GSM 0887596745,
икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище бул.
М. Андрей 83, вх. А, ет. 5, ап. 18, тел. 0601/65622
съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова, Търговище, бул. Трайко
Китанчев 47, вх. Г, ет. 5, ап. 60, сл. тел. 0601/61222
GSM 0887800112, икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище, ул.
Палаузов 32, вх. А, ет. 4, ап. 7, тел. 0601/87711 GSM
0889991136, икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг, ул. Цар
Освободител, бл. 4, вх. Б, тел. 0605/2409, икономистсчетоводител и оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Христо
Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, моб. тел. 0893483002,
експерт по финансово-икономически и ценови
експертизи.
Марианка Николаева Чакърова, Търговище,
ул. Първи май 8, ап. 6, GSM 0898775831, съдебносчетоводни експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище, ул.
Епископ Софроний 28, ет. 5, ап. 13 тел. 0601/8-2023, GSM 0898546662, икономист по счетоводна и
финансово-контролна дейност.
ІІ. Технически
Инж. Стилиян Станев Илиев, Търговище, ул.
Бенковски 9, вх. А, моб.тел. 0887 366908, двигатели
с вътрешно горене, експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
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Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище, ул. Стефан Куцаров 12, моб.тел. 0887 645666, двигатели с
вътрешно горене.
Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище, кв.
Запад, бл. 2, вх. Д, тел. 0601/4-05-46, моб.тел. 0885
074017, двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения.
Ин ж. Тодор Русев Камд жа лов, Търговище,
ул. Братя Миладинови 16, тел. 0601/58828, GSM
0889585840, ел.инженер.
Инж. Йордан Събев Събев, Търговище, кв. Запад, бл. 48, вх. А, ап. 2, тел. 0888889121, оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово, бул.
България 164а, тел. 0608/2-29-80, електроинженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово, ж.к. Младост
110, тел. 0608/2-16-43, техническа специалност.
Христо Манев Манев, Попово, бул. България 61,
тел. 0608/2-29-98, техническа специалност.
Ванюша Антонова Станкова, Попово, ул. Гагарин
9, тел.0608/2-26-12, техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово, ж.к. Младост,
103, тел 0608/2-77-04, техническа специалност.
Анка Русева Динева, Попово, ул. Д. Благоев 45,
тел. 0608/ 2-26-12, техническа специалност.
Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище, ул.
Братя Миладинови 15, тел. 0601/8-70-84, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище, кв. Запад, бл. 20, вх. А, ап. 7, сл.тел. 0601/613-44, GSM 0886781732, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище,
ул. Сава Доброплодни 6, ет. 2, ап. 4, тел. 0601/97778,
моб. тел. 0886735231 и 0893648864, съобщителна
и осигурителна техника и системи, магистър по
електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище,
ул. Епископ Софроний 52, тел. 0601/6-35-25, GSM
0897918992, технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт – оценител.
ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище,
ул. Васил Левски 40, вх. Г, ап. 6, тел. 0601/8-6945, моб.тел. 0886 318278, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и подобренията върху тях,
извършване на технически дейности при прилагане
на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното
прилагане.
Деню Костов Славов, Търговище, кв. Запад,
бл. 1, тел. 0601/2-51-83, строителен техник, геодезист.
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище,
ул. Палаузов, 8, тел. 0601/2-66-73, строителен инженер, ПГС.
Инж.Иван Панайотов Христов, Търговище, кв.
Запад, бл. 2, вх. Е, ап. 15, тел. 0601/4-18-53, строителен инженер, ПГС.
Петър Петров Папуров, Търговище, ул. Раковски
50, тел. 0601/2-12-23, строителен техник, геодезия.
Инж. Веска Досева Дилова, Търговище, ул. Цар
Освободител 32, вх. Г, ап. 16, сл. тел. 0601/6- 43-12,
моб. тел. 0888 549964 строителен инженер, ПГС.
Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище, ул.
Славейков 18, тел. 0601/6- 20-19, моб.тел. 0888
885596, архитект.
Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище, ул. Трапезица 9, тел. 2-50-21, моб. тел. 0889
920062, строителен инженер, ПГС, оценка на недвижими имоти.
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Румянка Стефанова Ганева, Търговище, ул. Троян
12, ет. 1, ап. 4, тел. 0601/6-87-69, моб.тел. 0899039053,
строителен техник, строителство и архитектура.
Димитринка Йорданова Радева, Търговище,
ул. Хан Крум 6, ап. 7, сл.тел. 0601/6-86-85, дом.
тел. 0601/8-63-65, моб.тел. 0889/428430, строителен
техник, строителство, архитектура и геодезия и
оценител на земеделски земи.
Здравко Атанасов Енчев, Търговище, ул. Цар
Освободител 7, моб.тел. 0888 150982, строителен
инженер.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище,
кв. Запад, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 7, дом.тел. 0601/ 2-0636, сл. тел. 0601/6-86-92, GSM 0889611931, строителен
инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище, бул.
Митрополит Андрей 74, ет. 4, ап. 18, дом.тел. 0601/
2-23-07, сл. тел. 0601/6-86-48, GSM 0885924269, техник
по строителство и архитектура.
И н ж. Тат я на А нат ол иевна Кер ем и д ч иева ,
Търговище, кв. Запад, бл. 48, вх. А, ап. 6, сл.тел.
0601/6-86-63, GSM 0898412776, инженер-геодезист.
Дечка Василева А лексиева, Търговище, ул.
Мургаш 3, тел. 0601/2-88-09, агроном.
Инж. Рухшен Гюрджан Хюсеинова, гр. Омуртаг,
ул. Волга 102, тел 0605/35- 40, строителен инженер.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище, ул. Палаузов 9А, ет. 1, ап. 2, тел. 0601/6-20-29,
моб.тел. 0889/511 053, строителен инженер – ПГС,
оценител на недвижими имоти.
Инж. Георги Траянов Георгиев, Търговище, ул.
Девня 3, ет. 3, ап. 5, моб.тел. 0889 287452, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Инж. Сийка Серафимова Добриянова-Бъчварова,
Търговище, ул. Република 22, ет. 1, ап. 3, моб.тел.
0886 916450, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценител на недвижими
имоти.
Христина Кънчева Петрова, Търговище, ул.
Радецки 23, вх. Б, ап. 18, моб.тел. 0887 302932,
оценител на недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, Попово, ул.
Цар Освободител 60, моб.тел. 0888 274553, строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен, ул. Васил
Априлов 3, вх. 1, ет. 6, ап. 16, GSM 0888382818,
оценител на недвижими имоти.
ІV. Медицински
Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище, МБАЛ
– Търговище ул. Царевец, тел. 0601/8-72-12, гинеколог.
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище, ул.
Христо Ботев 36, тел.0601/6-48-91, съдебен лекар.
Д-р Панайот Койчев Арнаудов, Търговище, ул.
Кубрат 11, тел. 0601/8-51-50, гинеколог.
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище, ул.
Иван Асен 5, моб.тел. 0898 517189, психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище,
ул. Александър Стамболийски 38, тел. 0601/6-4891, психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище,
ул. Палаузов 32, тел. 0601/6-48-91, психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище, ул.
Спиридон Грамадов 12, тел. 0601/6-48-91, психиатър.
Д - р И в а н Ге о р г и е в Т я н е в , Т ъ р г о в и щ е ,
МБАЛ – Търговище, тел. 0601/6 48 91, 6 88 00,
психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище, МБАЛ,
тел. 0601/ 6-65-92, психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова, гр. Омуртаг, ул.
Пейо Яворов 21, GSM 0898632706, психиатър.
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Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, GSM 0889230559, психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, GSM 0887804155, психиатър.
V. Селскостопански
Павлина Тодорова Колева, Попово, ул. Каломенска 8, тел. 0608/ 2- 26-12, GSM 0888855133, агроном.
Вичо Василев Марчев, Търговище, ул. Никола
Богданов 3, тел. 0601/2-86-57, зоотехника.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг, ул.
Родопи 33, тел. 0605/35-85, моб.тел. 0897 990 390,
експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище, ул. Цар
Освободител, бл. 9, вх. А, ап. 36, сл.тел. 0601/6-8633, GSM 0889767580, оценител на земеделски имоти
и експерт-оценител на недвижими имоти.
VІ. Криминалисти, графолози
Панайот Владимиров Петров, Търговище, ул.
Искър 1а, ап. 1, месторабота РДВР – Търговище,
сл. тел. 0601/60-344, моб.тел. 0898720266, експерткриминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище, ул. Цар
Освободител 34, вх. В, ап. 3, месторабота РДВР –
Търговище, сл. тел. 0601/6-04-74, дом. тел.0601/266-53 моб. тел. 0899961350, експерт-криминалист,
графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище, ул. Антим
1, месторабота РДВР – Търговище, сл. тел. 0601/
60-022, моб.тел. 0898720071, криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище, ул. Никола
Симов 17, месторабота РДВР – Търговище, сл. тел.
0601/60-472, моб. тел. 0898720359, криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище, ул. Пирин
18, месторабота РДВР – Търговище, сл. тел. 0601/
60-022, моб. тел. и 0898720069, криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг, ул. Генералска 63, вх. 1, ап. 1, месторабота РПУ – Омуртаг,
сл.тел. 0605/ 37-21, моб.тел. 0899782254, криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово, ул. Гагарин
1а, месторабота РПУ – Попово, сл.тел. 0608/2 25-08,
моб. тел. 0898720173, криминалист.
VІІ. Психолози, химици, педагози
Ирина Йорданова Вълчева, Търговище, ул. Осогово 10, ет. 2, GSM 0899131990, психолог.
Боряна Александрова Асенова, Търговище ул.
А. Стамболийски 1, ет. 1, ап. 1, тел. 0601/20240
GSM 0885879107, клиничен психолог, позитивен
психотерапевт.
Бистра Бориславова Цанева, Търговище, кв.
Запад, бл. 48, вх. Г, ап. 21, тел. 0601/2-36-21, инженер-химик, химична технология на дървесината.
Вера Николаевна Кряколова, Търговище, ул.
Цар Симеон 3, вх. А, ет. 3, ап. 2, тел. 0601/81605,
GSM 0885063810, педагог.
Ирена Иванова Левкова, Шумен, ул. Витоша 7,
вх. 3, ет. 1, ап. 35 тел.054/802-283, GSM 0899903599,
доцент, доктор, психолог.
VІІІ. Оценители на паметници на културата
Ангел Богданов Конаклиев, Търговище, ул. Бузлуджа 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, месторабота Регионален
исторически музей, Търговище, сл.тел. 0601/6 41-53,
моб. тел.0899 495261, историк, археолог.
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище, ул.
Лилия 8, вх. Б, ет. 8, ап. 46, месторабота Регионален
исторически музей, Търговище, сл. тел. 0601/6 41-53,
моб.тел. 0899 494716, историк.
Стефан Петров Иванов, Търговище, ул. Никола
Симов 2, бл. 2, вх. В, ет. 5, ап. 20, месторабота Регионален исторически музей, Търговище, сл. тел.
0601/6 41-53, моб. тел. 0887 556539, историк, археолог.

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг,
месторабота Исторически музей – гр. Омуртаг, сл.
тел. 0605/24 95, историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово, ж.к. Младост,
бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7, месторабота Исторически
музей, Попово, сл. тел. 0608/2 35 64, моб.тел. 0886
492056, археолог.
Цо н ч о С т о й н о в Де н е в, Т ъ р г о в и щ е, G SM
0899329018 и 0878729141, месторабота уредник в
отдел „Графика на Художествена галерия „Никола
Маринов“, Търговище, специалност „графика“.
За съдебен район на Шуменския окръжен и
административен съд
За съдебен район на Шуменския административен съд
I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова,
Шумен, ул. Рафаил Попов 18, тел. 054/802 815, 0888
534 386, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“, трудов стаж – 24 г., стаж като
вещо лице – 7 г., експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, на свободна практика – управител на „Експерт 2002“ – ЕООД, Шумен,
сертификат № 478 – V за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи.
Румяна Върбева А лександрова, Шумен, ул.
Цар Освободител 7, ап. 31, тел. 054/86 00 82, 0889
721 922, висше образование – магистър, специалност „Икономист по строителството“, общ трудов
стаж – 34 г., стаж като вещо лице – 11 г., сертификат № 417 за „Експерт по съдебно-счетоводни
и финансови-ценови експертизи“, свидетелство за
професионална квалификация от 11.01.2002 г. на
УНСС София, сертификат № 1600 от 11.01.2002 г.
на УНСС – София, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Дафинка Найденова Илиева, Шумен, ул. Климент Охридски 35, вх. 3, ап. 55, тел. 054/86 74 73,
офис 054/86 34 75; 0888 447 974, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“, трудов стаж 34 г., стаж като
вещо лице – 9 г., диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител от 30.10.1997 г. на
Министерството на финансите, свободна практика –
представител на ЕТ „Дафинка Илиева“, Шумен,
сертификат на регистриран одитор № 378/2002 г.,
експерт-счетоводител на свободна практика.
Виолин Веселинов Енчев, Шумен, ул. Владайско
въстание 18, вх. 3, ап. 47, тел. 0887 938 550, висше
образование – магистър, специалност „Счетоводство
и контрол“, трудов стаж – 26 г., стаж като вещо
лице – 7 г., икономист-счетоводител, на свободна
практика – счетоводител.
Симеон Стефанов Бънков, Шумен, ул. Момчил
войвода 2, тел. 054/87-27-48, 0888 266 512, 0898 715
841, висше образование – магистър, специалност
„Кооперативно дело“, на свободна практика, трудов
стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 9 г., оценител
на цели предприятия, недвижими имоти, машини
и съоръжения и автомобили – лиценз № 10451 от
13.02.2004 г., удостоверение № 3816 от 05.12.2002 г.,
сертификат № 1 от 03.05.2006 г., сертификат № 18 от
14.01.2006 г., удостоверение от ШОС от 30.10.02 г.,
свободна практика.
Пенка Жечкова Йорданова, Шумен, ул. Дедеагач
12, вх. 3, ет. 3, ап. 38 тел. 054/861 288, 0888009679, вис
ше образование – магистър, специалност „Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол“,
трудов стаж – 10 г., стаж като вещо лице – 6 г., главен счетоводител в „Телепол“ – ЕООД, Шумен,
икономист-счетоводител.
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Диана Кирилова Рангелова, Шумен, ул. Владайско въстание 18, вх. 5, ап. 13, 054/88-35-42, 0886 987
263, висше образование – магистър, специалност
„Икономика“, счетоводител в ОКС, трудов стаж –
28 г., стаж като вещо лице – 11 г., оценител на
движимо имущество – машини и съоръжения по
сертификат № 26 от 25.03.2006 г.
Нели Йорданова Филева, Шумен, ул. Дедеагач
1, ап. 69, ет. 14, 054/863 514, 0899 139 106, висше
образование – магистър, специалност „Икономика
и управление на промишлеността“, общ трудов стаж
16 г., стаж като вещо лице – 2 г., главен счетоводител
в „Феникс мел“ – ООД, Шумен, сертификат № 7135
от 28.06.2007 г. за съдебно-счетоводни експертизи
на УНСС София, свидетелство за професионална
квалификация за съдебно-счетоводни експертизи
на УНСС София, съдебно-счетоводни експертизи,
удостоверение за професионална квалификация по
оценка на активи и пасиви № УВ-66 54 от 26.01.2007 г.
Валентина Николова Петрова, Шумен, ул. Млада гвардия 9, тел. 0887 467 504, висше образование,
специалност „Контрол и анализ на фирмената дейност“, трудов стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 2 г.,
счетоводни експертизи.
Георги Дончев Петров, Шумен, ул. Македония
62, ет. 1, тел. 0889 379 332, висше образование „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 17 г., стаж като
вещо лице – 2 г., счетоводни експертизи.
Дарина Михайлова Генчева, Шумен, ул. Добруджа 9, вх. 5, ет. 5, ап. 116, тел. 0897 898 965, висше
образование – бакалавър, специалност „Икономика“,
общ трудов стаж 17 г., стаж като вещо лице – 2 г.,
касиер-оператор във „В и К“ – Шумен, сертификат
№ 16 от 22.09.07 г., сертификат № 24 от 19.09.07 г.,
икономически експертизи.
Николай Руменов Константинов, Шумен, ул.
Рафаил Попов 18, тел. 802 815, GSM 0888 863 066,
висше образование „Счетоводство и контрол“,
„Информатика“, трудов стаж – 6 г., стаж като вещо
лице – 2 г., счетоводни и технически експертизи.
Миглена Георгиева Маринова, Шумен, ул. Софийско шосе 12, вх. Г, ап. 83, тел. 0899 162044, висше
образование – счетоводство, трудов стаж 19 г., стаж
като вещо лице – 2 г., счетоводни експертизи.
Стефанка Илиева Стоянова, Шумен, ул. Граф
Игнатиев 4, ап. 7, тел. 0887 206787, висше образование – магистър „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж 17 г., стаж като вещо лице – 2 г., счетоводни
експертизи.
II. Технически
Пламен Енев Пеев, Шумен, ул. Брезник 5, тел.:
054/875 909; 0898 788345, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
трудов стаж – 28 г., стаж като вещо лице – 20 г.,
лиценз, удостоверение за професионална квалификация № 11665 от 09.10.00 г. на ТУ София, автоексперт,
оценител на машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, Шумен, ул. Охрид 13,
ет. 4, ап. 8, тел. 054/800728, GSM 0888 331824, висше
образование – магистър, специалности „Счетоводство и контрол“ и „Органична химия“, инженертехнолог, общ трудов стаж 23 г., стаж като вещо
лице 10 г., оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения и цели предприятия – лиценз № 5473
от 21.04.97 г., лиценз № 5101 от 02.12.96 г., лиценз №
5252 от 19.02.97 г., свободна практика – управител
на ЕТ „Симеон Куцаров“, Шумен.
17.Петко Грудов Шаренков, Шумен, ул. Цар
Освободител 8, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел.054/86 87 83,
GSM 0886 105028, висше образование – магистър,
инженер радиоелектронна техника, трудов стаж
31 г., стаж като вещо лице 5 г.
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Евгений Христов Ганчев, Шумен, ул. Софийско
шосе 16, ап. 50, тел. 054/980 236, сл.тел. 054/980455,
GSM 0888594993., висше образование – магистър,
специалност „Автоматизация на производството“,
оценител на машини и съоръжения, автотехнически
експертизи, сертификат от 2005 г., лиценз № 3360 от
12.12.94 г., общ трудов стаж 32 г., стаж като вещо
лице – 12 г.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, Шумен, бул.
Велики Преслав 37, вх. А, ап. 1, GSM 0885 998805;
висше образование – магистър, инженер по горско
стопанство, оценител на земи и гори от горския
фонд – удостоверение за професионална квалификация № 1858 от 06.2003 г., трудов стаж 18 г., стаж
като вещо лице – 4 г.
Галя Стойчева Симеонова, Шумен, бул. Симеон
Велики № 69, вх. 3, ап. 48, дом.тел. 054/87-48-88;
GSM 0878 457180, висше образование, магистър,
специалност „Съобщителна и осигурителна техника
и системи“, експерт по телекомуникационни съоръжения и системи, трудов стаж 15 г., стаж като
вещо лице 3 г., оценител на машини и съоръжения,
недвижими имоти и земеделски земи – сертификат
№ 16 от 29.04.2006 г.
Инж. Венелин Николаев Борисов, Шумен, ул.
Софийско шосе 12, вх. 4, ет. 5, ап. 84, 0887 474
480, висше образование – магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по
застраховане и социално дело, месторабота ЗБК
„Балкан“ – АД, автоексперт, сертификати № 15
от 17.02.2006 г., № 9 от 19.06.06 г., удостоверение
за професионално обучение № 0201 от 09.07.2007 г.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, Нови пазар,
ул. Патриарх Евтимий 16, ет. 3, 0537/27 28, висше
образование – магистър, специалност „Технология
на металорежещи и металообработващи машини“,
общ трудов стаж – 26 г. , началник отдел ИО в РЦЗ
Шумен, машинен инженер – оценител на машини
и съоръжения – лиценз № 7907 от 05.02.99 г., стаж
като вещо лице – 9 г.
Стоян Крайчев Крайчев, Шумен, ул. Васил Априлов 61, вх. А, ап. 32, тел.: 054/879204; 0888537510;
висше – магистър по специалности „Счетоводство
и контрол“ и „Радиоелектроника“, инженер по
радиоелектроника, трудов стаж 30 г., стаж като
вещо лице 3 г.
ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Ин ж. Станислав Георг иев Момов, Шу мен,
ул. Филип Тотю 3, тел.: 054/87 63 76; 0888303679,
висше – ма г ис т ър, спец иа л нос т „Тра нспор т но
строителство“, строителен инженер, общ трудов
стаж 25 г., стаж като вещо лице 12г ., оценител на
недвижими имоти – лиценз № 4096 от 07.08.1995 г.,
на свободна практика.
Венетка Витанова Атанасова, Шумен, ул. Цар
Освободител № 101, вх. 1, ап. 21 ,GSM 0889 702960,
висше – магист ър, специа лност „Промиш лено
и гражданско строителство“, строителен инженерконструктор, оценител на недвижими имоти – лиценз № 8140 от 22.04.1999 г., трудов стаж 35г.,стаж
като вещо лице 7 г.
Арх. Димо Иванов Марков, Шумен, ул. Тодор
Минев 21, тел. 0887 277 926, висше – магистър,
специалност „Архитектура“, трудов стаж 41 г., стаж
като вещо лице 26 г., оценител на недвижими имоти – лиценз № 8139 от 22.04.99г., пенсионер.
Жулиян Димов Желев, Шумен, ул. Драгоман
17, вх. 2, ап. 15, тел. 0898 446457, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, строителен инженер , трудов стаж 23 г.,
стаж като вещо лице 14 г.
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Арх. Янка Иванова Янева, Шумен, бул. Преслав 18, вх. В, ап. 21, дом.тел. 054/883076, сл. тел.:
054/800-344, GSM 0886440498, висше – магистър,
специалност „Архитектура, оценител на недвижими
имоти“ – лиценз № 6252 от 04.11.1997 г., общ трудов
стаж 31 г., стаж като вещо лице 12 г.
Атанас Рачев Орманов, Шумен, ул. Цар Освободител 21, 054/86-03-68, GSM 0899 521841, специалност
строителен техник-геодезист, трудов стаж 42 г.
Кремена Маринова Вичева-Желева, Шумен,
ул. Драгоман 17, вх. 2, ап. 15, тел 0899865323, дом.
тел. 054/872190, висше образование, специалност
„Геодезия и картография“, трудов стаж 24 г., стаж
като вещо лице – 17 г., инженер-геодезист, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи – лиценз
№ 4596 от 22.04.96 г., удостоверение № 237.
Анна Цветанова Миланова, Шумен, ул. Шейново
1, ап. 3, дом.тел.:054/820032, 0899897911, висше – магистър, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“ – технология, строителен инженер,
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти – лиценз № 4660 от 10.05.1996 г.,
трудов стаж 25 г., стаж като вещо лице 10 г.
Инж. Станислав Николаев Чакъров, Шумен,
бул. Велики Преслав 9, ет. 3, ап. 27, тел. 054/860142,
GSM 0898553910, висше – магистър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“ – конструкции, строителен инженер- конструктор , стаж
като вещо лице 21 г.
IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, 0887 804 155, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ
трудов стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 19 г., 5
броя сертификати, психиатър.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, Шумен, ул.
Тракия 6, бл. 12, вх. Б, ап. 27, 054/868021, 0887
799739, висше образование – магистър, специалност
„Психология“, сертификати – 4 броя, свидетелство
от 18.11.2006 г., общ трудов стаж – 18г., стаж като
вещо лице – 7 г., работи като психолог в ДПБ с.
Царев брод, психолог.
Д-р Мария Благоева Хринчева, Шумен, ул.
Панайот Волов 16, ап. 1, тел. 054/861516, 0898 511
290, висше образование по медицина, специалност
„Психиат ри я“ – удостоверение от 30.06.1969 г.,
изпълняващ СИМП – психиатър към РЗОК Шумен, общ трудов стаж – 42 г., стаж като вещо
лице – 22 г. – психиатър, свободна практика – управител на АСМП – ИП – д-р Мария Хринчева, Шумен.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, тел. 0889 230 559, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
работи в ДПБ с. Царев брод – директор, общ трудов
стаж – 25 г., стаж като вещо лице – 22 г. – психиатър, 4 броя сертификати.
Д-р Свилен Радославов Станчев, Шумен, бул.
Славянски 9, вх. Б, ет. 3 , ап. 17, 0887/930 681, 054/832
588; висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник отделение, общ трудов стаж – 17 г., стаж
като вещо лице – 10 г., психиатър.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, Шумен, ул. Дедеагач 12,
вх. 1, ет. 8, ап. 85, 054/862 379, 0888 828 635, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник
отделение, общ трудов стаж – 14 г., стаж като вещо
лице – 12 г., психиатър, 3 броя сертификати и 2
броя удостоверения.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, Шумен, ул.
Васил Левски 14, вх. А, ет. 1 , ап. 2 , тел. 054/820
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813, 0888 725 359, висше образование по медицина,
специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев
брод – началник отделение, общ трудов стаж – 29 г.,
стаж като вещо лице – 24 г., психиатър.
Д-р Румен Георгиев Францов, тел. 054/873 871,
0884 324 192, 0896 503 048, сл. 05315/21 21, вътр. 216,
219, висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод, психиатър, сертификати 5 броя и 2 броя удостоверения.
Д-р Соня Величкова Николова, Шумен, ул. Съединение 83, вх. 2, ап. 31, тел. 0888 830569, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод, общ трудов
стаж – 21 г., стаж като вещо лице – 13 г., психиатър,
сертификати 4 бр. и 2 бр. удостоверения.
Д-р Румяна Георгиева Попова, Шумен, ул.
Света гора 2, бл. 5, вх. 2, ап. 31, тел. 054/879 717;
0897415977; висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев
брод – ординатор, общ трудов стаж – 33 г., стаж
като вещо лице – 28 г., психиатър.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, Шумен, ул. Харалан Ангелов 26, вх. 1, ет. 1, ап. 1; тел.: 0887/415
507; висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник отделение, общ трудов стаж – 18 г., стаж като
вещо лице – 12 г., психиатър, 6 броя сертификати
и 2 броя удостоверения.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, Шумен, ул.
Васил Априлов 58, ет. 3, тел. 05315/21-21, 0889 788
749, висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник отделение, общ трудов стаж – 17 г., стаж
като вещо лице – 10 г. – психиатър, сертификати
4 броя и 1 брой удостоверение.
Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узунова, Шумен,
ул. Константин Преславски 9А, ет. 2, ап. 4, тел. 862057,
0888 580 811, висше образование по медицина, специалност „Медицинска радиология“, тр.стаж – 36 г.,
стаж като вещо лице – 3 г., сертификати 3 бр. и 2
бр. удостоверения.
V. Разни
Петя Русева Янева, Шумен, ул. Съединение 45,
вх. 8, ет. 8, ап. 195, тел. 884037, 0899 729220, висше
образование, специалност „Агроинженерство и
полевъдство“, трудов стаж – 12 г., стаж като вещо
лице – 2 г., земеделски експертизи.
Борислав Димитров Янев, Шумен, ул. Съединение 45, вх. 8, ет. 8, ап. 195, тел. 884037, 0878 818129,
висше образование, специалност „Агроинженерство
и полевъдство“, трудов стаж – 13 г., стаж като вещо
лице – 2 г., агрономически експертизи.
Христина Кръстева Стоянова, Нови пазар, ул.
Цар Самуил 5, тел. 0899 444 652, висше образование,
специалност „История“, трудов стаж – 16 г., стаж
като вещо лице – 2 г., археология.
Светлана Венелинова Кавръкова, Шумен, ул.
Хаджи Сава 9, ет. 3, ап. 7, тел. 0899 149131, висше
образование, специалност „Балканистика“, трудов
стаж – 13 г., стаж като вещо лице – 2 г., археология.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, Шумен, ул. Братя
Миладинови 1, тел. 877 631, висше образование, специалност „Ветеринарен лекар“, трудов стаж – 39 г.,
стаж като вещо лице – 24 г.
Допълнение към утвърден списък на вещите лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт
За съдебен район на Шуменския административен
съд
Технически
Мурадик Мушех Мурадян, Шумен, ул. Козлодуй
3, ет. 2, GSM 0888 303 815, висше образованиемагистър, специалност „Технология на машини
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и метали“ и магистър специалност „НОПТУП“,
машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, трудов стаж
33 г., стаж като вещо лице – 7 г.
Румен Цветанов Пейчев, Шумен, ул. Симеон
Велики 71, вх. В, ап.51, тел.: 054/871981, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“,
трудов стаж 43 г., стаж като вещо лице 4 г., инженер
по ел. безопастност в ОКС – Шумен, оценител на
машини и съоръжения, автоексперт – оценител.
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, Шумен,
ул. Ружа Тенева-Северина 19, дом.тел.: 054/87-38-14,
GSM 0898657061, висше – магистър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“ – конст ру к ц ии – ст рои т елен ин женер, оцени т ел на
недвижими имоти, трудов стаж – 23 г., стаж като
вещо лице 8 г., на свободна практика.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, Шумен, ул.
Съединение 124, ап. 18, тел. 054/830 711, 054/876
134, 0887 697 361, висше образование – магистър,
специалност „Изчислителна техника“, общ трудов
стаж – 29 г., стаж като вещо лице – 6 години, директор производство в „ПСИТ 35“ – ООД, Шумен,
инженер по радиоелектроника.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, ул.
Д-р Басанович, бл. 13, ап. 201/2, тел.: 052/383-466;
052/383 511; 0898/348-374, 0899 226828, машинен
инженер-конструктор, общ трудов стаж – 22г., стаж
като вещо лице – 9 г., комплексни фрактодиагностични–пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически – трасологични ескпертизи.
Строителство, архитектура и геодезия
Петър Павлов Пекарек, Шумен, ул. Ивайло 19,
тел. 054/87 79 42 д., 0899 118251, висше – магистър,
специалност „Геодезия, картография и фотограмет ри я“, т рудов ста ж – 27 г., ста ж като вещо
лице – 21 г., геодезист.
Росен Иванов Христов, Шумен, ул. Велики Преслав 60, ап. 3, тел. 054/ 857733, 0877479031, висше,
магистър – специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, инженер-геодезист, трудов стаж 13
г., стаж като вещо лице 8 г., гл. експерт „Графични
материали“ в Дирекция „УТ“ при община Шумен.
Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, Шумен,
бул. Мадара 29, вх. 1, ет. 6, ап.18; тел.: 054/832245,
0899952003, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, общ трудов стаж – 21 г., стаж
като вещо лице – 6 г., началник сектор „КСПООДТЦ“ при община Шумен, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство и
оценител на недвижими имоти.
Валентина Михайлова Терзиева, Шумен, ул.
Лозенград 1, вх. 4, ап. 100, тел. 054/863 579, 0885 419
732, висше образование – магистър, специалност
„Транспортно и пътно строителство“, общ трудов
стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 4 г., главен
специалист – пътно строителство в АМ „Черно
море“ – АД, Шумен, експерт по пътно строителство
и оценител на недвижими имоти.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен, ул. Васил Априлов 3, вх. 1, ет. 6, ап. 16, тел. 0888 382818,
висше образование – „Промишлено и гражданско
строителство“, трудов стаж – 31 г., стаж като вещо
лице – 16 г., лицензи за оценка на недвижими имоти
и цели предприятия.
Веселин Колев Григоров, Шумен, ул. Стилиян
Чилингиров 15, вх. 1, ет. 2, ап. 3, тел. 054/832995,
GSM 0886328189, висше – магистър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, стаж
като вещо лице – 5 г., строителен инженер, оцени-
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тел на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях.
Медицински
Д-р Веселин Койнов Койнов, Шумен, ул. Цар
Освободител 7, тел. 0889 269375, МБА Л – Шумен – ординатор-ортопед, висше – ортопедия и
травмотология, трудов стаж – 25 г., стаж като вещо
лице – 6 г.
Технически
Сузана Савева Недева, Шумен, ул. Априлско
въстание 50, тел. 054 800535; GSM 0888 543117,
висше – магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, оценител на недвижими имоти – сертификат № 0463 от 01.07.2004 г.,
оценител на права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения – лиценз
№ 10700 от 18.10.2005 г., оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества – лиценз
№ 8014 от 16.03.1999 г., сертификат „Финансов
анализ на предприятия и деритивни инструменти”
с № 0014 от 22.05.1998 г., удостоверение № 1374
от 11.01.1999 г. за оценител на цели предприятия,
сертификат № 102-VІ от 25.10.2002 г. за „Съдебен
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
активи“, сертификат № 28 от 06.10.2006 г. за оценка на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения“, удостоверение № 1170 за оценител на
земеделски земи, трудов стаж – 17 г.
Венцислав Здравков Илиев, Шумен, ул. Селиолу 3, ап. 2, дом. тел. 054 865927; GSM 0889 714416,
висше – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, трудов стаж 16
г., стаж като вещо лице 2 г., оценител на машини
и съоръжения – лиценз № 11138 от 14.02.2008 г.,
оценител на недвижими имоти – лиценз № 11438
от 26.06.2008 г., оценител на търговски предприятия – лиценз № 11261 от 07.05.2008 г., сертификат
№ 1151206114 от декември 2006 г. за експерт по
финансово-икономически проблеми.
Медицински
Д-р Парашкева Райкова Вичева, Шумен, ж.к.
Херсон, бл. 6, ет. 2, ап. 9, GSM 0888 707427,
МБАЛ – АД, Шумен – началник „Детско отделение“, висше – детски болести, здравен мениджмънт,
трудов стаж – 32 г.
За съдебен район на Шуменския окръжен съд
I. Съдебно-икономически експертизи
Симеон Стефанов Бънков, Шумен, ул. Момчил
войвода 2, тел. 054/87-27-48, 0888 266 512, 0898 715
841, висше образование – магистър, специалност
„Кооперативно дело“, на свободна практика, общ
трудов стаж – 17 г., стаж като вещо лице – 7 г.,
оценител на цели предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения и автомобили.
Славка Димитрова Иванова, Шумен, бул. Симеон
Велики 59, ет. 1, ап. 3, тел. 054/88-76-11, висше образование – магистър, специалност „Стокознание“,
пенсионер с трудов стаж – 32 г., стаж като вещо
лице – 7 г., оценител на движимо имущество.
Диана Кирилова Рангелова, Шумен, ул. Владайско въстание 18, вх. 5, ап. 13, тел. 054/88-35-42,
0886 987 263, висше образование – магистър, специалност „Икономика“, счетоводител в ОКС, трудов
стаж – 27 г., стаж като вещо лице – 9 г., оценител
на движимо имущество – машини и съоръжения.
Пенка Жечкова Йорданова, Шумен, ул. Деде агач
12, вх. 3, ет. 3, ап. 38 тел. 054/861 288, 0888009679, висше образование – магистър, специалност „Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол“,
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трудов стаж – 11 г., стаж като вещо лице – 6 г., главен счетоводител в „Телепол“ – ЕООД, Шумен,
икономист- счетоводител.
Христо Костадинов Христов, Шумен, ул. Жечко
Спиридонов, бл. 3,вх. 4, ет. 1, ап. 70, тел. 054/87 94
81, 0888 725 254, висше образование – магистър,
специалност „Счетоводна отчетност“, общ трудов
стаж – 36 г., стаж като вещо лице – 14 г., счетоводни услуги на свободна практика, икономически
експертизи.
Сузана Савева Недева, Шумен, ул. Априлско
въстание 50, тел. 054/800-535, 0888 543 117, висше
образование – магистър, специалност „Икономика
и управление на промишлеността“, управител на
„Елана трейдинг“ – АД, клон Шумен, общ трудов
стаж 15 г., стаж като вещо лице 5 г., оценител на
недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи,
оценка на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Лалева Димова, Шумен, ул. Генерал
Драгомиров 44, бл. 12,ап. 42, тел. 054/801 085,
0899552566, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, трудов
стаж – 34 г., стаж като вещо лице – 5 г., икономистсчетоводител.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова,
Шумен, ул. Рафаил Попов 18, тел. 054/802 815, 0888
534 386, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението
в промишлеността“, трудов стаж – 15 г., стаж като
вещо лице – 5 г., експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, на свободна практика.
Румяна Върбева А лександрова, Шумен, ул.
Цар Освободител 7, ап. 31, тел. 054/86 00 82, 0889
721 922, висше образование – магистър, специалност „Икономист по строителството“, общ трудов
стаж – 32 г., стаж като вещо лице – 9 г., експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
разрешение за достъп до КИ № 37015.
Дафинка Найденова Илиева, Шумен, ул. Климент
Охридски 35, вх. 3, ап. 55, тел. 054/86 74 73, офис
054/86 34 75; 0888 447 974, висше образование – магистър, специалност „Икономика на промишленост
та“, трудов стаж – 32 г., стаж като вещо лице – 7 г.,
експерт-счетоводител на свободна практика.
Виолин Веселинов Енчев, Шумен, ул. Владайско
въстание 18, вх. 3, ап. 47, тел. 0887 938 550, висше
образование – магистър, специалност „Счетоводство
и контрол“, трудов стаж – 24 г., стаж като вещо
лице – 5 г., икономист-счетоводител, на свободна
практика.
Делян Красимиров Димов, Шумен, бул. Мадара 31, ап. 8, тел. 054/831 138, GSM 0889 710 961,
висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота „Строителна
механизация“ – АД, Шумен, главен счетоводител,
трудов стаж – 13 г., стаж като вещо лице – 5 г.,
икономист-счетоводител.
Стела Симеонова Михайлова, Шумен, ул. Света
гора 4, вх. 4, ет. 5, ап. 94, тел. 054/87-91-58, GSM
0897412748, висше образование – маг ист ър по
специалност „Счетоводна отчетност“, общ трудов
стаж – 34 г., стаж като вещо лице – 3 г., икономистсчетоводител, пенсионер.
Тодорка Павлова Коларова, Варна, ул. Ген.
Колев 76, ап. 9, тел.052/ 608481, тел.: 052/601506,
GSM 0888865342; висше образование – магистър по
специалност „Търговия“, общ трудов стаж – 38 г.,
стаж като вещо лице – 2 г., експерт съдебно-счетоводни експертизи и лицензиран оценител на
недвижими имоти.
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Руска Николова Димитрова, Варна, ул. Константин Павлов 6, тел.: 052/601507; GSM 0888204905;
експерт съдебно-счетоводни експертизи; лицензиран оценител на недвижими имоти и на цели
предприятия
Ангел Петров Ангелов, Шумен, ул. Иван Рилски
5, вх. 1,ет.7,ап. 18, тел.: 054/831-585; 0888/854948;
висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 21 г., стаж като
вещо лице – 5 г., икономист-счетоводител.
Красимира Костадинова Иванова, Шумен, ул.
Ген. Драгомиров 15, бл. 19, вх. 2, ет. 8, ап. 48, тел.
0898/530-524; 054/801721 висше – бакалавър, специалност „Математика и икономика“, общ трудов
стаж – 21 г., стаж като вещо лице – 3 г., оценител
на търговски предприятия, машини и съоръжения и
автотехнически експертизи, на свободна практика.
Лилия Василева Ганчева, Шумен, ул. Софийско
шосе 16, ап. 50; тел.: 054/980 236; 0897 337296, сл.тел.
054/980 455, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация на производството“, общ
трудов стаж – 29 г., стаж като вещо лице – 4 г., главен асистент във ВНВАУ – Шумен, оценител на
интелектуална и индустриална собственост.
Христина Кънчева Петрова, Шумен, ул. Васил
Априлов 46, вх. 2,ет.1,ап. 26, GSM 0889840191, висше
образование – магистър, специалност „Финанси“,
общ трудов стаж 30 г., стаж като вещо лице – 15 г.,
оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр. Ботев,
бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1; тел.: 0893 483-002; висше
образование, специалност „Икономика и управление на търговията“; съдебен експерт по финансови
и икономически експертизи, експерт-оценител на
ДМА и оборотни средства; общ трудов стаж – 29 г.,
стаж като вещо лице – 5 г.
Гюлтен Яхяева Джамбазова, Шумен, ул. Кольо
Фичето 10, вх. 4, ап. 82, тел. 054/864302, 0898456446,
висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 8 г., стаж като
вещо лице – 2 г., счетоводител в ЕТ „Хорс Дилър
Х.И.Джамбазов“, Шумен.
Галина Радкова Златева, Шумен, ул. Ришки
проход 34, ет. 7, ап. 33, тел. 054/866336, 0888245384,
висше образование – магистър, специалност „Финанси“, трудов стаж – 8 г., стаж като вещо лице – 2 г.,
финансов директор на „Родопа Шумен – 1884“ – АД,
София, икономист-счетоводител.
Инж. Бисер Асенов Чилингиров, Шумен, бул.
Славянски 46, ет. 1, ап. 2, тел. 054/875605, 0888 628
274, висше образование – магистър, специалност
„Изчислителна техника“, трудов стаж – 10 г., стаж
като вещо лице – 3 г., оценител на стопанско
имущество.
Миглена Димитрова Николова, Шумен, ул. Цар
Асен 3, тел. 0897 558 706, висше образование – бакалавър, специалност „Икономика и управление на
строителството“, трудов стаж – 10 г., счетоводител
на „Джордан комерс“ – ООД, Шумен, икономически експертизи.
Светлана Добрева Енчева, Шумен, ул. Константин Величков 1, тел. 054/878071, 0887 202 505,
0878 774 230, висше образование – магистър, специалност „Стопански и финансов контрол“, общ
трудов стаж – 19 г., учител по „Екология и опазване на околната среда“ в ОДК Шумен, съдебен
експерт – икономически експертизи.
Дарина Михайлова Генчева, Шумен, ул. Добруджа 9, вх. 5, ет. 5, ап. 116, тел. 0897 898 965, висше
образование – бакалавър, специалност „Икономика“, общ трудов стаж 3 г., касиер-оператор във „В
и К“, Шумен, икономически експертизи.
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Красимира Димитрова Димитрова, Шумен, ул.
Васил Друмев 23, вх. 2, ет. 2, ап. 14, тел. 054/981
801, 0888 653 350, висше образование – магистър,
специалност „Организация на производството и управлението в транспорта“, общ трудов стаж – 30 г.,
икономически експертизи.
Нели Йорданова Филева, Шумен, ул. Дедеагач
1, ап. 69, ет. 14, тел. 054/863 514, 0899 139 106, висше
образование – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, общ трудов стаж
7 г., главен счетоводител във „Феникс мел“ – ООД,
Шумен, съдебно-счетоводни експертизи.
Радка Димитрова Манова, Шумен, ул. Петко
Българанов 1в, тел. 054/866 745, 0888 099 937, висше
образование – магистър, специалност „Счетоводство
и контрол“, общ трудов стаж – 13 г., работи като
личен състав и ТРЗ в „Конто-Фискал“ – ООД,
Шумен, икономически експертизи.
Стефанка Илиева Стоянова, Шумен, ул. Граф
Игнатиев 4, ап. 7, тел. 054/871 465, сл. 054/850 755,
0887 206 787, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и контрол“, общ трудов стаж
15 г., работи като специалист ОБО към „Първа
инвестиционна банка“ – АД, Шумен, икономически
експертизи.
Иванка Стоилова Стоянова, Шумен, ул. Софийско шосе 20, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел.: 054/979871;
моб. 0883339589; магистър по специалността „Счетоводство и контрол“; счетоводител в „Андромеда“ – ЕООД, трудов стаж 17 г.
Надежда Йорданова Иванова, Шумен, ул. Дедеагач 19, вх. 1, ап. 20, тел.: 054/800132; моб. 0885585104;
общ трудов стаж – 26 г.; икономист-счетоводителмагистър по спец. „Счетоводна отчетност“; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител
на цели предприятия; разрешение за достъп до
КИ № 38915.
ІІ. Съдебни инженерно-технически експертизи
Пламен Енев Пеев, Шумен, ул. Брезник 5, тел.:
054/875909; 0898788345, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
трудов стаж – 27 г., стаж като вещо лице – 18 г.,
автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, Шумен, ул. Охрид
13, ет. 4, ап. 8, тел. 054/800728, GSM 0888 331824,
висше образова н ие – ма г ис т ър, спец иа л нос т и
„Счетоводство и контрол“ и „Органична химия“,
инженер-технолог, общ трудов стаж – 21 г., стаж
като вещо лице – 8 г., оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения и цели предприятия.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, Шумен, бул.
Велики Преслав 37, вх. А, ап. 1, GSM 0885 998805;
висше образование – магистър, инженер по горско
стопанство, оценител на земи и гори от горския
фонд, трудов стаж 16 г., стаж като вещо лице – 2 г.
Мурадик Мушех Мурадян, Шумен, ул. Козлодуй
3, ет. 2, GSM 0888 303 815, висше образование – магистър, специалност „Технология на машини и
метали“, машинен инженер, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, трудов
стаж – 31г., стаж като вещо лице – 6 г..
Румен Цветанов Пейчев, Шумен, ул. Симеон
Велики 71, вх. В, ап. 51, тел.: 054/871981, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“,
трудов стаж – 42 г., стаж като вещо лице – 2 г., инженер по ел. безопастност в ОКС – Шумен, оценител
на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Павел Исаев Рангелов, Нови пазар, ул. Шишман
45, тел. 0537/24-48, 0886095336, висше образование – магистър по специалностите „Индустриален
мениджмънт и ел. машини и апарати“, електроинженер, автотехнически експертизи.
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Петър Стоянов Даулов, Шумен, бул. Велики
Преслав 9, вх. Б, ап. 29, дом.тел: 054/860111, GSM
088 888 999 8; висше образование – магистър, специалност „Електротехника“, общ трудов стаж – 26 г.,
стаж като вещо лице – 2 г., електроинженер.
Петко Грудов Шаренков, Шумен, ул. Цар Освободител 8, вх. А, ет.4, ап. 10, тел. 054/86 87 83, GSM
0886 105028, висше образование – магистър, инженер
радиоелектронна техника, трудов стаж – 29 г., стаж
като вещо лице – 4 г.
Кънчо Генков Кънчев, Шумен, ул. Страхил
войвода 7, ет. 4, ап. 10, сл.тел. 054/87-91-19, дом.тел.
054/861502, GSM 0888809395, висше – педагогическо
образование, оценител на машини и съоръжения,
автоексперт, трудов стаж – 30 г. стаж като вещо
лице – 10 г., директор СОТ – община Шумен.
Евгений Христов Ганчев, Шумен, ул. Софийско
шосе 16, ап. 50, тел. 054/980 236, сл.тел. 054/980455,
GSM 0888594993, висше образование – магистър,
специалност „Автоматизация на производството“,
оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, на свободна практика,общ трудов
стаж – 30 г., стаж като вещо лице – 10 г.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна,
ул. Студентска 1, тел.: 052/383-466; 052/302 788;
0898348374, 0898348351, машинен инженер-конструктор, общ трудов стаж над – 20 г., стаж като
вещо лице – 10 г., комплексни фрактодиагностични-пожаротехнически, автотехнически експертизи,
металографически-трасологични ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, Нови пазар,
ул. Цар Освободител 16, вх. А, ет. 3, ап. 32, тел.
0537/4945, GSM 0899 313048, GSM 0886 720113,
висше – магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни и
дълготрайни активи, трудов стаж – 38 г., стаж като
вещо лице – 17 г.
Галя Стойчева Симеонова, Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх. 3, ап. 48, дом.тел. 054/87-48-88;
GSM 0878 457180, висше – магистър, специалност
„Съобщителна и осигурителна техника и системи“,
експерт по телекомуникационни съоръжения и
системи, общ трудов стаж – 13 г., стаж като вещо
лице – 1 г., оценител на машини и съоръжения,
недвижими имоти и земеделски земи.
Стоян Крайчев Крайчев, Шумен, ул. Васил Априлов 61, вх. А, ап. 32, тел.: 054/879204; 0888537510;
висше – магистър по специалности „Счетоводство
и контрол“ и „Радиоелектроника“, инженер по радиоелектроника, общ трудов стаж 46 г., стаж като
вещо лице – 1 г.
Радко Георгиев Каменов, Нови пазар, ул. Цар
Симеон 43, дом.тел. 0537/23-56, GSM 0898 724575,
експерт-криминалист, графологични експертизи,
трудов стаж – 34 г., стаж като вещо лице – 32 г.,
пенсионер.
Григор Иванов Григоров, Шумен, ул. Осми март
13А, ап. 4, тел. 054/877806; GSM 0899 118132; висше
военно академично образование – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, пенсионер,
трудов стаж – 41 г., стаж като вещо лице 2 г.
Александър Господинов Александров, Шумен, ул.
Дедеагач 28, вх. 2, ет. 7, ап. 45, дом.тел. 054/44418;
сл.тел.: 054/831829; GSM 0887611201, висше военно
образование – инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества, трудов стаж – 42 г., стаж
като вещо лице – 2 г., работи в под. 34200, Шумен.
Георги Трендафилов Стоев, Шумен, кв. Дивдядово, ул. Хр. Михайлов 17, тел.054/828919, сл.тел.:
05351/2151, GSM 0887 475 765; висше военно образование – инженер по артилерийско въоръжение,
трудов стаж 22 г., работи в под. 22720, Смядово.
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Инж. Красен Георгиев Трифонов, Нови пазар, ул.
Патриарх Евтимий 16, ет. 3, тел. 0537/27 28, висше
образование – магистър, специалност „Технология
на металорежещи и металообработващи машини“,
общ трудов стаж – 24 г., началник отдел ИО в РЦЗ,
Шумен, машинен инженер – оценител на машини
и съоръжения.
Димитър Янков Димитров, Шумен, ул. Нанчо
Попович 14, ет. 2, ап. 6, тел. 054/800 293, 0889 223 858,
средно образование, специалност „Радиоелектронна
техника“, общ трудов стаж – 18 г., управител на
„Трезор 2“ – ЕООД, Шумен, автоексперт-оценител,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Евгени Хараланов Хараланов, Шумен, ул. Кирил и Методий 74, ап. 3, тел. 054/980 582, 0897 754
074, висше образование – магистър, специалност
„Корабни енергетични машини и механизми“, общ
трудов стаж – 29 г., управител „Екотех“ – ЕООД,
Шумен, машинен инженер
Инж. Венелин Николаев Борисов, Шумен, ул.
Софийско шосе 12, вх. 4, ет. 5, ап. 84, 0887 474 480,
висше образование – магистър по изчислителна
техника, по финанси, по застраховане и социално
дело, месторабота „ЗБК Балкан“ – АД, автоексперт
Инж. Стефан Станчев Стефанов, Шумен, ул.
Съединение 124, ап. 18, тел. 054/830 711, 054/876
134, 0887 697 361, висше образование – магистър,
специалност „Изчислителна техника“, общ трудов
ста ж – 17 г., директор производство в „ПСИТ
35“ – ООД, Шумен, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георгиев Петев, Шумен, ул. Софийско
шосе 4, вх. 5, ет.7, ап. 112, тел. 054/872 151, 0887
526 016, 0895 430 980, 0878 485 416, висше образование – магистър, специалност „Радиоелектронна
техника“, общ трудов стаж – 46 г., пенсионер, автоексперт-оценител.
Венцислав Здравков Илиев, Шумен, ул. Селиолу 3, вх. 1, ет. 1, ап. 2, тел. 0889 714 416, висше
образование – магистър, специалност „Икономика
и управление на промишлеността“, общ трудов
стаж 16 г., месторабота „Вела“ – ЕООД, Каспичан,
организатор производство, експерт по финансовоикономически проблеми.
Ивелин Петров Иванов, Шумен, ул. Г. Кирков
3, ап. 14; GSM 0885 678 278; дом.тел. 054/872 331;
висше образование, електроинженер, специалност
„Светотехника и източници на светлина“, общ трудов
стаж 18 г., месторабота – електроенергиен системен
оператор „ЕСО“ – ЕАД, клон Шумен.
ІІа. Съдебни строително-технически експертизи
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, Шумен,
ул. Ружа Тенева-Северина 19, дом.тел.: 054/87-38-14,
GSM 0898657061, висше – магистър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“ – конструкции – строителен инженер, оценител на недвижими имоти, общ трудов стаж – 21 г., стаж като
вещо лице 7 г., на свободна практика.
Сотир Иванов Сотиров, Шумен, ул. Васил Априлов 3, вх. 1, ет. 6, ап. 16; тел.: 0888/382818; тел.
054/878070, висше образование – магистър, строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж като вещо лице – 20 г.,
оценител недвижими имоти и цели предприятия.
Ин ж. Станислав Георг иев Момов, Шу мен,
ул. Филип Тотю 3, тел.: 054/87 63 76; 0888303679,
висше – ма г ис т ър, спец иа л нос т „Тра нспор т но
строителство“, строителен инженер, общ трудов
стаж – 23 г., стаж като вещо лице – 10 г., оценител
на недвижими имоти, на свободна практика.
Петър Павлов Пекарек, Шумен, ул. Ивайло 19,
тел. 054/87 79 42 д., 0899 118251, висше – магистър,
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специалност „Геодезия, картография и фотограмет ри я“, т рудов ста ж – 24 г., ста ж като вещо
лице – 10 г., геодезист.
Росен Иванов Христов, Шумен, ул. Велики
Преслав 60, ап. 3, тел. 054/ 857733, 0877479031,
висше магистър – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, инженер-геодезист, трудов
стаж – 11 г., стаж като вещо лице – 5 г.
Веселин Колев Григоров, Шумен, ул. Стилиян
Чилингиров 15, вх. 1, ет. 2, ап. 3, 054/832995, GSM
0886328189, висше – магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж като
вещо лице – 4 г., строителен инженер, оценител на
земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Станимир Божидаров Станчев, Шумен, ул. Иван
Моллов 2, висше образование – военен инженер
по промишлено и гражданско строителство, стаж
като вещо лице – 4 г.
Петър Маринов Петров, Шумен, ул. Цар Асен
I № 11, тел. 054/87 52 91, GSM 0898 808528, висше – магист ър, специа лност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер,
трудов стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 4 г., на
свободна практика.
Златан Атанасов Златев, Шумен, ул. Генерал
Драгомиров 38, бл. 9, вх. 1, ап. 23, тел. 0888 876
167, висше – магистър, специалност „Хидромелиоративно строителство“, строителен инженер, стаж
като вещо лице – 4 г.
Венетка Витанова Атанасова, Шумен, ул. Цар
Освободител 101, вх. 1, ап. 21, GSM 0889 702960,
висше – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженерконструктор, оценител на недвижими имоти, общ
трудов стаж – 33 г., стаж като вещо лице – 5 г.
Димитринка Величкова Стефанова, Шумен, ул.
Страхил войвода 1,вх. В, ет.2, ап. 4, GSM 0898 437896,
висше – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженерконструктор, оценител на недвижими имоти, трудов
стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 10 г.
Жулиян Димов Желев, Шумен, ул. Драгоман
17, вх. 2, ап. 15, тел. 0898446457, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер,
общ трудов стаж – 21 г., стаж като вещо лице – 12 г.
Арх. Янка Иванова Янева, Шумен, бул. Преслав
18, вх. В, ап. 21, дом.тел. 054/883076, сл.тел.: 054/800344, GSM 0886440498, висше – магистър, специалност
„Архитектура“, оценител на недвижими имоти, общ
трудов стаж – 29 г., стаж като вещо лице – 10 г.
Кремена Маринова Вичева-Желева, Шумен, ул.
Драгоман 17, вх. 2, ап. 15, тел. 0899865323, дом.тел.
054/872190, висше образование, специалност „Геодезия и картография“, трудов стаж – 22 г., стаж като
вещо лице – 15 г., инженер-геодезист, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Станислав Николаев Чакъров, Шумен,
бул. Велики Преслав 9, ет. 3, ап. 27, тел. 054/860142,
GSM 0898553910, висше – магистър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, строителен инженер-конструктор, стаж
като вещо лице – 19 г.
Виолина Любомирова Гичева, Шумен, ул. Съединение 189, тел. 054/82-08-39,0898 861331, висше
образование, специалност „Геодезия“, общ трудов
стаж – 30 г., стаж като вещо лице – 10 г., инженергеодезист, оценител на земеделски земи.
Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, Шумен,
бул. Мадара 29, вх. 1, ет. 6, ап. 18; тел.: 054/832245;
0899952003, висше образование – магистър, спе-
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циалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, общ трудов стаж – 19 г., стаж
като вещо лице – 3 г., началник сектор „КСПООДТЦ“ при община Шумен, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство и
оценител на недвижими имоти.
Анна Цветанова Миланова, Шумен, ул. Шейново
1, ап. 3, дом.тел.: 054/820032, 0899897911, висше – магистър, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – технология“, строителен инженер,
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, трудов стаж – 23 г., стаж като
вещо лице – 8 г.
Валентина Михайлова Терзиева, Шумен, ул.
Лозенград 1, вх. 4, ап. 100, тел. 054/863 579, 0885 419
732, висше образование – магистър, специалност
„Транспортно и пътно строителство“, общ трудов
стаж – 25 г., главен специалист – пътно строителство в АМ „Черно море“ – АД, Шумен, експерт по
пътно строителство и оценител на недвижими имоти.
Николинка Кръстева Митева, Нови пазар, ул.
Цар Петър 24, GSM 0889969181, средно спец. образование, специалност „Архитектура и строителство“,
строителен техник, стаж по специалността – 34 г.,
разрешение за достъп до КИ № 37582.
Инж. Илия Христов Илиев, Шумен, ул. Софийско шосе 6, ап. 48, моб. 0897414370; общ трудов
стаж – 32 г. в областта на геодезията, кадастъра
и регулацията; асистент в катедра „Геодезия” на
Технически факултет към ШУ; член на КИИП,
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; независим експерт към МРРБ – ОПРР.
ІІІ. Съдебномедицински експертизи
Д-р Златко Атанасов Златев Шумен, ул. Трапезица 3, тел. 0887 672531, 054/87 65 76, общ трудов
стаж – 27 г., стаж като вещо лице – 7 г., специалност
„Патологоанатомия“.
Д-р Хелия Кирилова Божилова, Шумен, ул.
Беласица 2, ет. 3, ап. 6, тел. 054/87-79-07, 0887674
093, 0895 622 151, висше образование по медицина,
специалност „Патологоанатомия с цитопатология“ и „Онкология“, общ трудов стаж – 21 г., стаж
като вещо лице – 9 г., месторабота „МДОЗС Шумен“ – ЕООД – началник на Патохистологична
лаборатория – патологоанатом.
Д-р Владимир Петков Владов, Шумен, ул. Петър
Берон 49, тел. 054/87 20 77, 0898 715854, общ трудов
стаж – 24 г., стаж като вещо лице – 7 г., специалности „Патологоанатомия“ и „Съдебна медицина“.
Д-р Галин Стефанов Вачков, Шумен, ул. Васил
Друмев 35, ап. 2, ет. 1, тел. 054/87 80 06, общ трудов
стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 7 г., специалност
„Съдебна медицина“.
Д-р Христо Добрев Марчев, Шумен, ул. Северна
14, вх. 1, ет. 2, ап. 4, тел. 054/82 27 89, 0887 491354,
общ трудов стаж – 29 г., специалност „Хирургия“.
Д-р Бисер Любенов Митев, Шумен, ул. Драгоман
8, вх. 3, ет. 3, тел. 054/87 28 31, 0898 46 72 97, общ
трудов стаж – 25 г., специалности „Хирургия“ и
„Онкохирургия“.
Д-р Огнян Илиев Обретенов, Шумен, ул. Марица
8, ет. 3, тел. 054/86 41 58, 0898 605362, общ трудов
стаж – 29 г., специалности „Хирургия“ и „Детска
хирургия“.
Д-р Теодор Игнатов Граматиков, Шумен, ул.
Македония 24, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 054/87-89-16,
0888 434298, общ трудов стаж – 27 г., специалности
„Хирургия“ и „Детска хирургия“.
Д-р Валентин Тодоров Семков, Шумен, ул. Вл.
въстание 18, вх. 2, ет. 6, ап. 70, тел. 054/82 81 51,
0886 947652, общ трудов стаж – 21 г., специалности
„Хирургия“ и „Гръдна хирургия“.
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Д-р Стефан Митев Стоянов, Шумен, ул. Битоля
1, ап. 2, тел. 054/82 62 43, 0887 726815, общ трудов
стаж – 21 г., неврохирургия.
Д-р Чавдар Илиев Кръстев, Шумен, ул. Тодор
Икономов 9А, тел. 054/87 24 37, 0888 434586, общ
трудов стаж – 28 г., специалности „Хирургия“ и
„Неврохирургия“.
Д-р Милан Георгиев Пеев, Шумен, ул. Скобелев 41, ап. 41, тел. 054/87 49 49, 0886 840125, общ
трудов стаж – 29 г., специалност „Ортопедия и
травматология“.
Д-р Алексей Петков Моканов, Шумен, ул. Плиска
14, ет. 3, ап. 9, тел. 054/86 53 35, 0887 259177, общ
трудов стаж – 30 г., специалност „Ортопедия и
травматология“.
Д-р Валентин Димитров Димитров, Шумен, ул.
Васил Априлов 70, вх. 1, ет. 2, ап. 4, тел. 054/87 38
29, 0888 828273, общ трудов стаж – 12 г., специалност
„Ортопедия и травматология“.
Д-р Стоян Атанасов Домусчиев, Шумен, ул. Хан
Аспарух 17, ет. 2, тел. 054/83 30 13, 0877 066535, общ
трудов стаж – 29 г., специализация „Урология“.
Д-р Данаил Георгиев Атанасов, Шумен, ул. К.
Пейчинович 8, ет. 1, тел. 054/87 48 41, 0888 359833,
общ трудов стаж – 25 г., специалност „Урология“.
Д-р Томи Сократов Томов, Шумен, ул. Вл. Вичев
15, ет. 1, ап. 3, 054/82 56 91, 0888 252735, общ трудов
стаж – 22 г., специалност „Урология“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, Шумен, ул. Петър
Берон 4, вх. Б, ет. 7, ап. 45, тел. 054/87 15 54, 0896
683180, общ трудов стаж – 31 г., специалност „Очни
болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, Шумен, ул. Победа
7, ет. 3, тел. 054/87 73 88, 0889 013498, общ трудов
стаж – 23 г., специалност „Очни болести“.
Д-р Ралица Емилова Нейкова, Шумен, ул. Цар
Освободител 108, ет. 3, тел. 054/ 87 66 50, 0895
485975, общ трудов стаж – 25 г., специалност „Очни
болести“.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, Шумен, ул.
Македония 29, вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел. 054/87 92 95,
0889 232589, общ трудов стаж – 24 г., специалност
„Очни болести“.
Д-р Галина Ташкова Георгиева, Шумен, ул.
Цар Освободител 8, вх. А, ап. 2, тел. 054/ 88 27 28,
0888 339438, общ трудов стаж – 28 г., специалност
„Акушерство и гинекология“.
Д-р Георги Владимиров Антонов, Шумен, ул.
Александър Стамболийски 16, тел. 054/87 65 87,
0888 856127, общ трудов стаж – 26 г., специалност
„Акушерство и гинекология“.
Д-р Марин Атанасов Начев, Шумен, ул. Оборище
4, вх. 1, ап. 3, тел. 054/ 87 60 39, 0888 252733, общ
трудов стаж – 30 г., специалност „Акушерство и
гинекология“.
Д-р Даринка Тодорова Димова, Шумен, ул. Княз
Борис 9, вх. Б, ап. 3, тел. 054/82 76 53, 0888 975720,
общ трудов стаж – 15 г., специалност „Акушерство
и гинекология“.
Д-р Светла Йорданова Арнаудова, Шумен, ул.
Неофит Рилски 6, вх. 1, ап. 13, тел. 054/80 01 29,
0899 923969, общ трудов стаж – 24 г., специалности
„Акушерство и гинекология“ и „Онкология“.
Д-р Николай Цветанов Бъчваров, Шумен, ул.
Македония 12, вх. 2, ет. 1, ап. 9, тел. 054/87 05 19,
0889 293526, общ трудов стаж – 24 г., специалност
„Вътрешни болести“.
Д-р Петкана Иванова Вълчанова, Шумен, ул.
Московска 10А, тел. 054/80 15 24, 0888 284714, общ
трудов стаж – 28 г., специалности „Вътрешни болести“ и „Кардиология“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

Д-р Малина Иванова Симеонова, Шумен, ул.
Тодор Икономов 9А, тел. 054/87 24 37, 0888 586168,
общ трудов стаж – 30 г., специалности „Вътрешни
болести“ и „Кардиология“.
Д-р Георги Иванов Иванов, Шумен, ул. Вичо
Папазов 22, вх. 3, ет. 1, ап. 31, тел. 054/982 770,
0888 394446, общ трудов стаж – 27 г., специалности
„Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, Шумен, ул. Херсон 6, ет. 2, ап. 9, тел. 054/86 52 00, 0888 707427, общ
трудов стаж – 30 г., специалност „Детски болести“.
Д-р Гинка А лександрова Иванова, Шу мен,
ул. Васил Друмев 24, ет. 2, тел. 054/86 98 95, 0887
384975, общ трудов стаж – 30 г., специалност „Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, Шумен, ул. Васил
Априлов 3, вх. 1, ет. 7 ап. 8, тел. 054/87 97 81,
0889 918823, общ трудов стаж – 20 г., специалност
„Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, Шумен, ул. Вл.
въстание 128, ет. 3, тел. 054/88 50 94, 0887 466739,
общ трудов стаж – 28 г., специалности „Детски
болести“ и „Неонатология“.
Д-р Събина Баева Граматикова, Шумен, ул.
Македония 24, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 054/87 89 16,
0888 266422, общ трудов стаж – 27 г., специалности
„Детски болести“ и „Неонатология“.
Д-р Албена Христова Паскалева-Костова, Шумен,
ул. Цар Освободител 14, ет. 8, ап. 50, тел. 054/83 31
93, 0888 304579, общ трудов стаж – 20 г., специалност
„Инфекциозни болести“.
Д-р Емилия Николаева Пенева, Шумен, ул.
Македония 6, вх. 2 ет. 2, ап. 5, тел. 054/ 87 08 81,
0886 755029, общ трудов стаж – 23 г., специалност
„Детски болести“.
Д-р Валя Кунева Стойчева, Шумен, ул. Софроний
Врачански 25, ет. 2, тел. 054/87 87 67, 0889 681021,
общ трудов стаж – 16 г., специалност „Инфекциозни болести“.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, Шумен, ул. Македония 12, вх. 1 ет. 4, ап. 8, тел. 054/87 48 08,
0888 332005, общ трудов стаж – 26 г., специалност
„Нервни болести“.
Д-р Ирена Георгиева Бургова, Шумен, ул. Цар
Освободител 55, ет. 5, ап. 9, тел. 054/88 50 56,
0888 436562, общ трудов стаж – 22 г., специалност
„Нервни болести“.
Д-р Моника Костадинова Помакова, Шумен,
ул. Софроний Врачански 14, тел. 054/87 35 47,
0898 641816, общ трудов стаж – 16 г., специалност
„Нервни болести“.
Д-р Сава Иванов Савов, Шумен, ул. Ружа Тенева-Северина 14, тел. 054/87 01 60, 0887 176908, общ
трудов стаж – 18 г., специалност „Нервни болести“.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, Шумен, ул. Граф
Игнатиев 21, тел. 054/87 17 12, 0889 917506, общ
трудов стаж – 33 г., специалности „Анестезиология и реанимация“, „Токсикология“ и „Клинична
токсикология“.
Д-р Дошо Любомиров Петков, Шу мен, ул.
Петра 9, ет. 2, тел. 054/80 22 88, 0888 331846, общ
трудов стаж – 33 г., специалност „Анестезиология
и реанимация“.
Д-р Красимир Веселинов Кръстев, Шумен, ул.
Добруджа 21, вх. 1 ет. 4, ап. 10, тел. 054/86 62 92,
0888 284327, общ трудов стаж – 34 г., специалност
„Анестезиология и реанимация“.
Д-р Недю Димитров Недев, Шумен, ул. Марица
6, вх. Б, ет. 5, ап. 25,054/86 84 39, 0899 944559, общ
трудов стаж – 30 г., специалност „Нефрология“.
Д-р Хартюн Левон Аведисян, Шумен, ул. Симеон Велики 31, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел. 054/86 44 56,
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0889 435608, общ трудов стаж – 28 г., специалност
„Нефрология“.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, Шумен, ул. Вл.
въстание 24, вх. 5, ет. 5, тел. 054/83 13 22, 0888 961001,
общ трудов стаж – 22 г., специалност „Физиотерапия, рехабилитация и курортология“.
Д-р Крисимир Живков Бозов, Шумен, ул. Цар
Иван Александър № 15, ет. 4, ап. 7, 054/86 35 58, 0898
435973, общ трудов стаж – 21 г., специалност „УНГ“.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, Шумен, ул.
София 29, ет. 1, ап. 1, тел. 054/87 96 90, 0888 799560,
общ трудов стаж – 19 г., специалност „УНГ“.
Д-р Ивелин Юриев Христов, Шумен, ул. Червена
стена 22, бл. 2, вх. 1 ап. 16, тел. 054/82 12 29, 0887
735048, общ трудов стаж – 15 г., специалност „УНГ“.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, GSM 0887575365, висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, биохимик – клиничен химик, специалист в
областта „ДНК анализ и идентификация“, трудов
стаж – 18 г., стаж като вещо лице – 1 г.
ІV. Съдебна експертиза на психичното състояние
Д-р Румен Георгиев Францов, тел. 054/873 871,
0884 324 192, 0896 503 048, сл. 05315/21 21, вътр.
216, 219, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ, с. Царев брод,
психиатър.
Д-р Соня Величкова Николова, Шумен, ул. Съединение 83, вх. 2, ап. 31, тел. 0888 830569, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 24 г., стаж като вещо
лице – 16 г. – психиатър, разрешение за достъп до
КИ № 39219.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, тел. 0887 804 155, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 20 г., стаж като вещо
лице – 17 г. – психиатър.
Д-р Свилен Радославов Станчев, Шумен, бул.
Славянски 9, вх. Б, ет. 3, ап. 17, 0887/930 681, 054/832
588, висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ, с. Царев брод – началник отделение, общ трудов стаж – 15 г., стаж
като вещо лице – 8 г. – психиатър.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, Шумен, ул. Харалан Ангелов 26, вх. 1, ет. 1, ап. 1; тел.: 0887/415
507; висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник отделение, общ трудов стаж – 17 г., стаж
като вещо лице – 11 г. – психиатър.
Д-р Румяна Георгиева Попова, Шумен, ул.
Света гора 2, бл. 5, вх. 2, ап. 31, тел. 054/879 717;
0897415977, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ, с. Царев
брод – ординатор, общ трудов стаж – 31 г., стаж
като вещо лице – 26 г. – психиатър.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, Шумен, ул.
Васил Левски 14, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 054/820
813, 0888 725 359, висше образование по медицина,
специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ, с. Царев
брод – началник отделение, общ трудов стаж – 27 г.,
стаж като вещо лице – 22 г. – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, тел. 0889 230 559, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
работи в ДПБ, с. Царев брод – директор, общ трудов
стаж – 23 г., стаж като вещо лице – 20 г. – психиатър.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, Шумен, ул. Владайско
въстание 24, вх. Г, ет.5, ап. 80; тел. 054/865962, 0888
828 635, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 15 г., стаж
като вещо лице – 8 г. – психиатър.
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Д-р Светлана Евтимова Симеонова, Шумен, ул.
Васил Априлов 58, ет. 3, тел. 05315/21-21, 0889 788
749, висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник отделение, общ трудов стаж – 16 г., стаж
като вещо лице – 7 г. – психиатър.
Изабела Владкова Коларова, Шумен, ул. София
24, вх. 1, ет. 2, ап. 5, тел. 054/877 969, 0899 379 798,
висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ, с. Царев брод – ординатор, общ трудов стаж – 22 г., стаж като вещо
лице – 11 г. – психиатър.
Наташа Иванова Станева, Шумен, ул. Добруджа
9, вх. 1, ап. 24, тел. 0889 881 983, висше образование
по философия, специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, общ трудов
стаж – 30 г., стаж като вещо лице – 25 г. – психолог.
Катя Красимирова Крумова, Шумен, ул. Ал.
С. Пушкин 4, вх. А, ет. 2, ап. 6; тел.: 0898/776981,
висше образование – магистър, специалност „Социална психология“, общ трудов стаж – 9 г., стаж
като вещо лице – 4 г., работи като директор на
Комплекс за психичноздравни грижи в общността,
Търговище, психолог.
Емилия Емилова Димитрова, Шумен, ул. Тракия
6, бл. 12, вх. Б, ап. 27, тел. 054/868021, 0887 799739,
висше образование – магистър, специалност „Психология“, общ трудов стаж – 16 г., стаж като вещо
лице – 5 г., работи като психолог в ДПБ, с. Царев
брод, психолог, разрешение за достъп до КИ № 39220.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, Шумен,
ул. Аспарух 17, ет. 2, ап. 3, тел. 0887 254 582, висше
образование – магистър, специалност „Психология
и философия“, общ трудов стаж – 9 г., учител по
философия в СОУ „Йоан Екзарх Български“, Шумен, психолог.
Иванка Иванова Петрова, Шумен, ул. Вапцаров 3, вх. 2, ет. 1, ап. 22, тел. 054/864 044, 0888782
761, висше образование – магистър, специалност
„Психология”, общ трудов стаж – 28 г., психолог.
Емилия Жечева Бежанова, Шумен, ул. Кирил
и Методий 9, тел. 0887 804 143, висше образование,
специалност „Психология“, работи в ДПБ, с. Царев
брод, психолог, общ трудов стаж – 16г., психолог.
Красимира Стефанова Тодорова, Шумен, ул. Август Попов 45, тел. 054/877 774, 0888 561 785, висше
образование – магистър, специалност „Психология“,
общ трудов стаж 21 г., месторабота КСУДС – Шумен, като психолог и ръководител сектор, психолог.
Севджихан Ахмедова Еюбова, Шумен, ул. Васил
Априлов 63, тел. 054/800 743, 0887 234 304, висше
образование – магистър, специалност „Психология“,
месторабота „МБАЛ – Шумен“ – АД, психолог, общ
трудов стаж – 4 г., психолог.
Маргарита Станкова Браилска, Шумен, ул. Деде
агач 12, вх. 4, ет. 5, ап. 67, тел. 054/868 574, 0898 739
141, висше образование – магистър, специалност
„Психология“, свободна практика, общ трудов
стаж – 28 г., психолог.
Доц. д-р Ирена Иванова Левкова, Шумен, ул.
Витоша 7, бл. 6, вх. 3, ап. 35; тел.: 054/802-283; CSM
0899 903599, преподавател по психология в ШУ
„Еп.Константин Преславски“, 25 г. трудов стаж в
областта на психологичната диагностика.
V. Съдебни селскостопански експертизи
Магдалена Колева Йорданова, Шумен, ул. Дедеагач 19, вх. 1, ет. 6, ап. 24, тел. 054/86 04 58, 0885
578 513, 0898 539 581, висше образование – магистър, специалност „Растителна защита”, общ трудов
стаж – 24 г., стаж като вещо лице – 3 г. месторабота ОДЗГ – Шумен, младши експерт, агроном по
растителна защита.
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Калчо Йорданов Калев, Шумен, бул. Велики
Преслав 21, ап. 17, дом. тел: 054/868722, GSM
0896233529, висше образование, специалност „Зоотехника“, зооинженер, оценител на недвижими
имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, трудов стаж 43 г., стаж
като вещо лице 3 г.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, Шумен, ул.
Добруджа 9, вх. 5, ап. 107, тел. 054/831 788, GSM
0888 747775, висше образование, специалност „Животновъдство, доктор по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, трудов стаж – 20 г.,
стаж като вещо лице – 2 г., оценител на стопанско
имущество.
И ли я Генков Изворск и, Шу мен, ул. Колю
Фичето 6, вх. А, ет. 1, ап. 1, сл.тел. 054/ 860114;
GSM 0888426852; висше – магистър, специалност
„Ветеринарен лекар“, стаж по специалността – 7 г.,
на длъжност – главен експерт идентификация на
животните в РВМС – Шумен.
VІ. Други съдебни експертизи
Иванка Славчева Пакиданска, София 1000, ул.
Трапезица 6, ет.1, ап. 4, тел. 0887 302 414, 02-9885311,
висше образование – магистър, специалност „Текстилна техника“, експерт по интелектуална собственост, оценител на нематериални активи, оценител
на дизайн и художествени произведения, общ трудов
стаж – 28 г., стаж като вещо лице – 10 г.
1161
74. – Университетът „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: професори по:
05.04.17 български език (морфология на съвременния
български език) и 05.04.18 славянски езици (сравнителна граматика на славянските езици) – един;
05.04.17 български език и 05.04.11 общо и сравнително
езикознание (вкл. съпоставително и балканско езикознание) – един; доцент по 02.04.04 електрически
машини, трите със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел.
056 858 210.
1240
14. – Аграрният университет – Пловдив, обявява
конкурси за: професор по 04.02.10 специални отрасли
(бубарство); асистенти по: 01.06.02 зоология – един;
02.16.07 земеустройство (вкл. кадастър и оценка
на недвижими имоти, технически и селскостопански) – един; 05.02.18 икономика и управление
(туризъм) – един; 01.03.00 физика – един, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 032/654-323.
1208

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на Област с административен център
Велико Търново, доц. д-р Пенчо Стоянов Пенчев
против Решение № 757 по протокол № 57 от заседание на Общинския съвет – гр. Велико Търново,
за приемане на чл. 4а от Наредбата за търговската
дейност на територията на Община Велико Търново,
проведено на 17.ХІІ.2009 г., за което е образувано
адм. д. № 101/2010 по описа на Административния
съд – Велико Търново, съдебното заседание на което
е насрочено за 26.ІІІ.2010 г. от 11 ч.
1367
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 538, взето с протокол
№ 28 от 28.ХІІ.2009 г. на Общинския съвет „Родопи“ – Пловдив, относно приемане на план-сметките
за приходите и разходите за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, депонирането и
обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата
на териториите за обществено ползване и определяне на промилите за облагане с такса за битови
отпадъци през 2010 г., по което е образувано адм.
дело № 233/2010 на Административния съд – Пловдив, ІІІ отделение, ІХ състав. Делото е насрочено
за 25.ІІІ.2010 г. от 10,30 ч.
1375
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 463, взето с протокол № 23
от 17.ХІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
относно приемане на план-сметка за приходи и
разходи за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2010 г. и определяне на
промили за облагане с такса за битови отпадъци
в частта му по: т. ІІ В и т. ІІІ, по което е образувано адм. дело № 156/2010 на Административния
съд – Пловдив, ІІІ отделение, ІХ състав. Делото е
насрочено за 25.ІІІ.2010 г. от 10,30 ч.
1284
Административният съд – Пловдив, ХV състав,
призовава Теодор Мирчев (с предишно име Тодор
Здравков Мирчев), с неизвестен по делото адрес, да
се яви в съда на 29.ІІІ.2010 г. в 10,30 ч. като ответник по адм. д. № 1044/2009, заведено от Павлина
Василева Колева, Даниела Антонова Антонова,
Христина Матеева Ботева, Александра Матеева
Кръшкова, Адриана Колева Маджурова, Марийка
Георгиева Туджарова, Рангел Петров Туджаров,
Анка Нешева Паскова, Александър Тонев Пасков
и Антон Александров Пасков, по ЗУТ. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК във
връзка с чл. 144 АПК.
1374
Административният съд – София-град, II отделение, 38 състав, призовава Кирил Атанасов Стоянов
и Атанас Кирилов Стоянов, без известен адрес по
делото, да се явят в съда на 7.IV.2010 г. в 13,30 ч.
като заинтересовани страни по адм.д. № 4638/2007,
образувано по жалба на Симеон Тодоров Николов
срещу Заповед № РД-15-201 от 13.VIII.2007 г. на областния управител на област София. Заинтересуваните страни да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
1243
Благоевградският окръжен съд призовава Петра
Крумова Дерменджиева с последен адрес София,
район „Изгрев“, ул. Люлякова градина 16, ет. 2, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.ІV.2010 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1000/2009, заведено от Аспарух Димитров Дерменджиев, по чл. 32,
ал. 2 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1242
Варненският районен съд, ХХХ състав, призовава Димитър Семов Димитров с последен известен
адрес Варна, ж. к. Младост, бл. 159, ет. 1, ап. 5, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.ІV.2010 г. в
13,30 ч. като ответник по гр. д. № 7893/2007, заведено от Бонка Димитрова Василева, Иван Димитров
Иванов, Димитра Димитрова Стоянова, Станка
Димитрова Томова, Георги Димитров Георгиев,
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Стефан Димитров Георгиев, Петър Димитров Железов, Жечка Карамфилова Янулова, Димитричка
Железова Иванова и Димитър Железов Димитров,
по чл. 97 ГПК (отм.).
1277
Радомирският районен съд, V състав, уведомява
ответника по гр.д. № 442/2007 Румен Кирилов Манолов с постоянен адрес София, ул. Тинтява 17, сега
с неизвестен адрес, че по гр.д. № 442/2007 по описа
на съда, заведено от Мустафа Хюсеин Хюсеин по
чл. 19, ал. 3 ЗЗД, чл. 126, ал. 1, буква „а“ ГПК, има
постановено решение № 16 от 13.II.2009 г. Срещу
посоченото решение има и постъпили две жалби
от Елица Христова Тошева и адв. Сашка Василева
Сотирова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1285
Сливенският районен съд призовава Самер
Сюлейман Салман, роден на 29.ХІІ.1968 г. в Сирия,
без адресна регистрация на територията на РБългария, да се яви в съда на 30.ІІІ.2010 г. в 13,30 ч. като
ответник по гр. д. № 4768/2009, заведено от Теодор
Самер Селман със съгласието на майка си Радост
Тенева Койчева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
1276
Софийският градски съд, І гр. отделение, 1 състав,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД уведомява,
че има образувано гр. д. № 11634/2009 гражданско
отделение, 1 състав, въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Любомир Георгиев Лилов с постоянен адрес София, бул. Ген. Скобелев 17, ет. 5, ап. 18, и Доника
Любомирова Лилова с постоянен адрес София, ж.
к. Младост 1А № 504, вх. 4, ет. 6, ап. 83, и което е
насрочено за първо открито съдебно заседание на
15.VІ.2010 г. от 13,30 ч. Дава тридесетдневен срок
от датата на обнародване на заинтересованите лица
да предявят претенции върху имуществото, притежавано от Даниела Богданова Цонкова, Марсел
Йорданов Цонков и Джулияна Йордан Цонкова,
описано, както следва:
От Любомир Георгиев Лилов
Апартамент № 12 на трети етаж във вх. А на
жилищна сграда – блок № 26а, 26б в София, ж.к.
Стрелбище, състоящ се от една стая, дневна, кухня
и сервизни помещения, със застроена площ 65,20 кв.
м, при съседи: стълбище, Иванка Димитрова Стоева,
двор, Юлияна Тодорова Тодорова, заедно с избено
помещение № 12 без указана квадратура по акт за
собственост, при съседи: коридор, двор, Диляна
Грозданова Младенова, заедно с 3,675 % идеални
части от общите части на сградата и съответните
идеални части от правото на строеж върху мястото.
Гараж № 13 в незавършен вид, в подземния
етаж на сграда, със застроена площ на гаража
16,62 кв. м, при съседи: вентилационно помещение,
маневрено хале, улица и гараж № 12, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
намиращо се в София, ул. Д. Хаджикоцев 12, съставляващо парцел ХІІ-15, 21 в квартал 230 по плана
на София, местността „Лозенец“,целият парцел с
площ 1185,40 кв. м, при съседи на парцела по скица: от две страни – улици, парцел ХІV-20, парцел
ІІ-17, парцел ІІІ-16 и парцел ХІ-14, като сградата, в
която се намира гаражът, е построена в имот пл.
№ 15 – част от гореописания парцел.
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Апартамент в София на V жилищен етаж в
сградата на бул. Ген. Скобелев 17 във вътрешната
част на зданието с лице към двора, състоящ се
от две стаи, вестибюл, кухня, гардеробно антре,
черно антре, баня и клозет, застроен на площ от
73 кв. м, при вътрешни съседи: от изток, юг и
запад – двор, от север – стълбище и Стоил Т. Самунов, отгоре – тавански помещения, отдолу – Костадин Радомиров, заедно с избено помещение с
площ 4,5 кв. м, при съседи: от две страни коридор,
Веселин Янков и Глория Д. Тъпкова, заедно с
таванско помещение с площ 8 кв. м, при съседи:
двор, портиерско помещение, коридор и Тодорка
Ив. Станева, заедно със 140/2800 идеални части
от общите части на сградата, от портиерско помещение, от противогазово скривалище и толкова
идеални части от дворното място, съставляващо
парцел VІІ-8 от квартал 374 по плана на София,
местността „Буката“, цялото с площ 450 кв. м,
при съседи по скица: бул. Скобелев, парцел VІІІ-9,
парцел ХІV-18, парцел VІ-7.
Таванско помещение № 10 в жилищната сграда
на бул. Арсеналски 67 (бивша ул. Владо Георгиев)
в София, район „Лозенец“, с площ на таванското
помещение 26,62 кв. м, при съседи: ул. Борис Пожаров, Атанас Лазов Кинанов, Станимир Наков
Димитров и коридор; заедно с припадащите му се
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот, в който е построена сградата, съставляващ по
документ за собственост парцел ІХ-7 от квартал 223
по плана на София, местността „Лозенец“, целият
с площ 472 кв. м, при съседи: бул. Арсеналски, ул.
Борис Пожаров, калкан на ЕС бул. Арсеналски
№ 69 и Веселина Консулова.
Неурегулиран поземлен имот пл. № 1213 с площ
1500 кв. м – по нотариален акт и по скица – нива
с площ 1610,17 кв. м, находяща се в местността
„Каменец“, Хасковско землище, по плана на гр.
Хасково, одобрен със заповед № 969/88, ведно с
построената сезонна сграда (вила), застроена на
32 кв. м, при граници: имоти № 1216, 1214, 1198 и
1211 (Кирил Делчев, Стоян Щерев, Андон Колчев
и Елена Петрова).
Място с площ 500 кв. м в с. Осеново, община Аксаково, област Варна, м. „Панорама ІІІ“,
представляващо поземлен имот № 192 по КП от
1988 г., ведно с построената в мястото вилна сграда
в процедура по узаконяване със застроена площ
20,70 кв. м, състояща се от етаж и сутерен, при
граници за целия имот: улица, поземлени имоти
№ 193, 203 и 124.
Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот № 104 в кв. 14 по плана на с. Косово, община
Асеновград, област Пловдив, с площ 209 кв. м, който
имот с площта си попада в урегулиран поземлен
имот І (първи за музей), като предвижданията по
регулация не са изпълнени, при граници на имота:
улица, имот № 105 на Иван Запрянов Стойчев, имот
№ 103 на Елена Николова Бързинска.
УПИ – урегулиран поземлен имот № ІІІ, пл.
№ 469 в квартал 17 по плана на с. Кунино, община
Роман, област Враца, ведно с двуетажна масивна
жилищна сграда, паянтово жилище и селскостопанска сграда (кош), при съседи на имота: улица,
Ангелина Смеонова Киринкова, Красимир Димитров Кузманов и Лиляна Радинска
Лек автомобил марка „Волво 460“, с рег. № С
2951 ВХ, рама № XLBLX063ELC147158, двигател
№ В18FT107C033370, цвят черен, дата на първоначална регистрация 2.VІІ.1990 г.

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Лек автомобил марка „Рено Клио“ с рег. № С
3144 МК, рама № VF1C57R0507056132, двигател
№ E7FB706C030541, цвят червен, дата на първоначална регистрация 04.06.1991 г.
Лек автомобил марка „Фиат Кампаньола“ с рег.
№ С 4991 НС, рама № ZFA1107A005012138, двигател
№ 814261210616560, цвят бежов, дата на първоначална
регистрация 7.ІІІ.1989 г.
Лек автомобил марка „Ямаха МБК“ с рег.
№ С 3032 К, рама № LPRSB022000109501, двигател
№ B103E109305, цвят жълт, дата на първоначална
регистрация 12.VІ.1999 г.
Лек автомобил марка „Ауди 100“ с рег. № С
6667 ХМ, рама № WAUZZZ4AZNN124700, двигател
№ ABC003584, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 8.ІІІ.1992 г.
Лек автомобил марка „УАЗ 31512 01“ с рег. № С
8807 КХ, рама № 315126Р441885, двигател № 30801246,
цвят тъмнозелен, дата на първоначална регистрация 11.І.1994 г.
Лек автомобил марка „Алфа Ромео 155“ с рег.
№ С 9490 ХА, рама № ZAR16700000063490, двигател
№ AR67102033120, цвят тъмносин металик, дата на
първоначална регистрация 26.V.1993 г.
Лек автомобил марка „Форд Фиеста“ с рег. № С
7342 РР, рама № WFOBXXGAFBHY56411, двигател
№ НY56411, цвят бял, дата на първоначална регистрация 10.VІІ.1987 г.
Сумата 24 089,70 лв. в наличност по спестовна
сметка в левове № BG09STSA93000000187526 в ТБ
„Банка ДСК“ – ЕАД, клон София, с титуляр Любомир Георгиев Лилов.
Сумата 27,79 лв. в наличност по спестовна сметка
в левове № BG78STSA93000010114622 в ТБ „Банка
ДСК“ – ЕАД, клон София, с титуляр Любомир
Георгиев Лилов.
Сумата 48,87 лв. в наличност по спестовна сметка
в левове № BG51STSA93000010114623 в ТБ „Банка
ДСК“ – ЕАД, клон София, с титуляр Любомир
Георгиев Лилов.
Су мата 5946,17 лв., представл яваща левова
равностойност на 4663,70 щатски долара, наличност по сметка № 0000000010029223 в ТБ „Банка
ДСК“ – ЕАД, клон София, с титуляр Любомир
Георгиев Лилов.
Сумата 14 302,59 лв., представляваща левова
равностойност на 7312,80 евро, наличност по сметка № 0000000010658002 в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД,
клон София, с титуляр Любомир Георгиев Лилов.
Сумата 11 180,87 лв., представляваща левова равностойност на 5716,74 евро, наличност по сметка в
евро № 0000000012407619 в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД,
клон София, с титуляр Любомир Георгиев Лилов.
Су мата 7223,46 лв, представл яваща левова
равностойност на 5665,50 щатски долара, наличност по сметка № 0000000012407634 в ТБ „Банка
ДСК“ – ЕАД, клон София, с титуляр Любомир
Георгиев Лилов.
Сумата 4005,31 лв., представляваща левова равностойност на 2047,88 евро, наличност по сметка в
евро № 0000000013970388 в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД,
клон София, с титуляр Любомир Георгиев Лилов.
Сумата от 7855,30 лв., представляваща левова
равностойност на 4016,35 евро, наличност по сметка
в евро № 0000000014928502 в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД,
клон София, с титуляр Любомир Георгиев Лилов.
С у м а т а 7 2 21 , 6 0 л в . п о с м е т к а в л е в о в е
№ 0000000015053513 в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД,
клон София, с титуляр Любомир Георгиев Лилов.
Сумата 23,65 лв. в наличност по сметка в левове № BG24UBBS78274013535206 в ТБ „Обединена
българска банка“ – АД, клон София, с титуляр
Любомир Георгиев Лилов.

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

Сумата 1500 лв. от продажбата на лек автомобил
марка „Тойота Ландкруизер“ с рег. № С 6777 МА,
рама № JT111TJ8007000439, двигател № 1HD0002861,
дата на първоначална регистрация 26.VІІ.1990 г.
Сумата 200 лв. от продажбата на лек автомобил
марка „Рено Сафран“ с рег. № С 6392 ВТ, рама
№ VF1B5430509904440, двигател № J7JS761F400170,
дата на първоначална регистрация 1.ІІІ.1993 г.
От Доника Любомирова Лилова
50 дружествени дяла, всеки по 100 лв., от капитала на „ЛГЛ Гарант“ – ЕООД, с ЕИК 131099024, рег.
с решение № 1 от 2.VІ.2003 г. по ф. д. № 5682/2003
по описа на Софийски градски съд, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, бул.
Генерал Скобелев 17, ет. 5, собственост на Доника
Любомирова Лилова, в размер 5000 лв.
25 дру жествени д яла, всек и по 10 0 лв., от
капитала на „Лим Инженеринг“ – ООД, с ЕИК
131099017, рег. с решение № 1 от 2.VІ.2003 г. по ф.
д. № 6122/2003 по описа на СГС, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Димитър Хаджикоцев 53, собственост на Доника
Любомирова Лилова, в размер 2500 лв.
1190
Софийският градски съд, І гр. отделение, 7 състав,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД уведомява,
че има образувано гр. д. № 350/2010, гражданско
отделение, 7 състав, въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Марио Велизаров Арнаудов с постоянен адрес гр. Бобов дол, ул. Комсомолска 89, ет. 8, ап. 29, „Мави
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бобов дол, ул. Комсомолска 89, ет. 8, ап. 29, Ина
Нидкова Тюфекчиева с постоянен адрес София,
ул. Акад. Стефан Младенов 2, вх. Б, ет. 2, ап. 16,
и Хюсеин Джамалов Ибишев с постоянен адрес с.
Плетена, община Сатовча, област Благоевград, и
същото е насрочено за открито съдебно заседание
на 6.VІІ.2010 г. в 11 ч. Дава възможност на заинтересованите лица в срок до първото съдебно заседание да предявят претенции върху имуществото,
притежавано от Марио Велизаров Арнаудов, „Мави
груп“ – ЕООД, Ина Нидкова Тюфекчиева и Хюсеин
Джамалов Ибишев, описано, както следва:
От Марио Велизаров Арнаудов
Лек автомобил марка и модел „Фолксваген Пасат“
с рег. № КН 7394 АК, рама № WVWZZZ31ZNЕ316178,
двигател № ААZ088758, цвят – светлочервен, дата
първоначална регистрация – 6.V.1992 г., закупен от
Марио Велизаров Арнаудов.
50 дружествени дяла от капитал на „Мави
груп“ – ЕООД, рег. по ф. д. № 317/ 2006 по описа
на Кюстендилския окръжен съд, ЕИК 109596734,
със седалище и адрес на управление гр. Бобов дол,
ул. Комсомолска, бл. 89, ет. 8, ап. 29, притежавани
от Марио Велизаров Арнаудов, в размер 5000 лв.
От Ина Нидкова Тюфекчиева
А пар тамен т № 17 в Софи я на ул. Перник
№ 114 – 116 – 118, разположен на третия надпартерен
етаж, състоящ се от входно антре, спалня, дневна,
трапезария, кухненски бокс, баня и тераса, със
застроена площ 62,81 кв.м при съседи: апартамент
№ 18, улица, калкан, апартамент № 16 и стълбищна клетка, заедно с мазе № 5 със застроена площ
2,27 кв.м при съседи: мазе № 4, коридор, мазе № 6
и гараж № 20, заедно с подземно паркомясто № 26
със застроена площ 16,09 кв.м, при съседи: подземно
паркомясто № 27, подземна улица, подземно паркомясто № 25 и калкан, заедно с 2,17% идеални части,
равняващи се на 17,92 кв.м, с нотариален акт № 127,
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том I, рег. № 8199, н. дело № 116 от 13.V.2009 г.,
вписан в Службата по вписванията – София, с
вх. рег. № 18067 от 13.V.2009 г. като Акт № 44, том
L, дело 11041/2009 г.
От Хюсеин Джамалов Ибишев
Самостоятелен обект в сграда с предназначение „жилище, апартамент“, изграден до степен
на завършеност 63 %, заснет с идентификатор
04279.616.120.1.1, изграден в сграда с идентификатор 04279.616.120.1, попадаща в поземлен имот с
идентификатор 04279.616.120, с площ 76,00 кв. м,
по кадастралната карта на Благоевград, с ЕКАТТЕ
04279, община Благоевград, област Благоевград,
одобрен със Заповед № РД-18-32 от 10.V.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, с адрес на имота:
Благоевград, улица Даме Груев 42, вход „А“, етаж
0, апартамент 1, при граници (съседи): на същия
етаж: 04279.616.120.1.14, 04279.616.120.2.12; под обекта:
04279.616.120.1.15; над обекта: 04279.616.120.1.4, ведно
с 8,760 кв. м от общите части на сградата (без тавана на сградата), а по одобрен архитектурен проект
същият недвижим имот представлява: апартамент
Г на първи (партерен) етаж от масивната жилищна
сграда – блок „А“, на кота + 0,60 м, състоящ се от
дневна с кухненски бокс и трапезария, две спални,
баня с тоалетна и входно антре, с площ 75,80 кв. м,
при граници (съседи): студио за рекламна дейност
и печат и стълбищна клетка, ведно със съответните
идеални части от общите части без тавана на жилищната сграда с гаражи и обекти за комплексно
обществено обслужване – блок „А“, издадена съгласно Разрешение за строеж № 150, издадено на
3.ІV.2006 г. от община Благоевград, в урегулиран
поземлен имот IV, с планоснимачен № 3352, квартал
129 по плана на втори микрорайон на Благоевград,
одобрен със Заповед № 64 от 6.V.1992 г., ЧИРП, одобрен със заповед № 20 от 14.І.2001 г., целият с площ
929 кв. м, при граници (съседи): югозапад – улица,
югоизток – улица, северозапад – УПИ V-3351, и
23,707/929 идеални части от поземлен имот, с начин
на трайно ползване „средно застрояване (от 10 до
15 м)“, с трайно предназначение „урбанизирана“, с
идентификатор 04279.616.120, с площ 928 кв. м, по
кадастралната карта на Благоевград, с ЕКАТТЕ
04279, община Благоевград, област Благоевград,
одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.V.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-01-246 от 8.І.2007 г. на началника на
СК – Благоевград, с административен адрес на имота: Благоевград, улица Даме Груев 42, при граници
(съседи): имот № 04279.616.119; имот №04279.617.14;
имот № 04279.616.116; имот № 04279.616.124 и имот
№ 04279.616.123, а по документ за собственост същият
недвижим имот представлява: урегулиран поземлен
имот IV, с планоснимачен № 3352, квартал 129 по
плана на втори микрорайон на Благоевград, одобрен
със Заповед № 64 от 6.V.1992 г., ЧИРП, одобрен със
заповед № 20 от 14.І.2001 г., целият с площ 929 кв.
м, при граници (съседи): югозапад – улица, югоизток – улица, северозапад – УПИ V-3352, с право
на ползване на закупената идеална част около блок
„А“, с нотариален акт № 75, том I, рег. № 1554, н.дело
№ 70/19.05.2009 г., вписан в Службата по вписвания
та – Благоевград, с вх. рег. № 1495 от 19.V.2009 г. като
Акт № 139, том V, дело № 961/2009 г.
От „Мави груп“ – ЕООД
Товарен автомобил марка и модел „КАМАЗ 53212“
с рег. № КН 6524 АР, рама № ХТС532120N1016959,
двигател № 983423, цвят – червен, дата първоначална регистрация – 2.ХІІ.1992 г., дата на промяна – 5.ІХ.2006 г., придобит от Марио Велизаров
Арнаудов в качеството му на управител на „Мави
груп“ – ЕООД, ЕИК 109596734.
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Полуремарке марка „КРОНЕ ЦДП 24“ с рег.
№ К Н 1308 ЕВ, рама № К W1019939, двигател
№ 002210228, цвят – сив, дата първоначална регистрация – 9.ХІ.1993 г., дата на промяна – 15.V.2007 г.,
придобит от Марио Велизаров Арнаудов в качеството му на управител на „Мави груп“ – ЕООД,
ЕИК 109596734.
Влекач марка и модел „ДАФ 95 ХФ 430“ с
рег. № КН 1997 АС, рама ХLRТЕ47ХS0Е489595,
двигател ХF315МТ25135, цвят – жълт, дата първоначална регистрация – 24.ХІ.1998 г., дата на промяна – 10.V.2007 г., придобит от Марио Велизаров
Арнаудов в качеството му на управител на „Мави
груп“ – ЕООД, ЕИК 109596734.
1191
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 132/2010 на основание чл. 679, ал. 3
ТЗ призовава кредиторите на длъжника „Бакс
кар“ – ООД ( в несъстоятелност), Варна, за явяване
в съдебно заседание, насрочено за 18.ІІІ.2010 г. от
10 ч. и 30 мин. в търговската зала на Варненския
окръжен съд по частна жалба, инициирана от Георги Иванов Желязков, представляващ длъжника,
за отмяна на решение от 18.ХІ.2009 г. на събрание
на кредиторите.
1372
Добричкият окръжен съд на основание чл. 15,
ал. 3 ЗСН регистрира с решение № 8 от 5.ІІ.2010 г.
по ф. д. № 4/2010 „Сдружение за напояване Малка
Смолница“ със седалище с. Малка Смолница и
адрес на управление Добрич, ул. Кубадин 29, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на предадената им по реда на
чл. 47 ЗСН и § 3 ПЗР ЗСН хидромелиоративна
инфраструктура; изграждане на нови напоителни
и отводнителни системи и съоръжения; доставяне
и разпределяне водата за напояване; отвеждане на
излишните води от земеделските земи; изпълнение
на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските
земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи
птици, с територия на сдружението: 398,356 дка
изградена поливна площ, годна за напояване, в
землището на гр. Добрич и с. Малка Смолница,
разпределена в 33 имота с 62 собственици. Органи
на сдружението са управителен съвет, контролен
съвет и председател. Сдружението се управлява от
управителен съвет в състав: Анко Асенов Тодоров,
Преслав Недев Петров и Тошко Стоев Тодоров, и
се представлява от председателя на управителния
съвет Анко Асенов Тодоров.
1266
Плевенският окръжен съд призовава на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ кредиторите на „Славомел“ – ООД (в несъстоятелност), в открито съдебно
заседание на 8.ІІІ.2010 г. от 15 ч. за разглеждане
исканията на „Октопод инвест холдинг“ – ЕАД,
Варна, и „Славомел“ – ООД (в несъстоятелност),
за отмяна решенията на СК, проведено на 27.І.2010
г. в производството по несъстоятелност по т. д.
№ 25/2009 по описа на Плевенския окръжен съд.
1373
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
11.ХІІ.2006 г. по ф. д. № 2/2007 на Софийския градски съд вписва промяна за „Мифолеани“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Оборище“, ул. Бачо Киро 5, вх. Б,
ет. 3, ап. 15, в Своге, кв. Дренов, ул. Циолковски 1.
1267
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2302 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 1116/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Стройинвест
2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни, складови,
лицензионни и валутни сделки (след разрешение),
сделки с интелектуална собственост, лизинг, превозни сделки, вкл. международен транспорт, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги (извършвани като предприятие),
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, стоков контрол, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица, външноикономически
и външнотърговски сделки – внос, износ, бартер.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Антон Делчев Иванов.
47106
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1935 от
29.VIII.2007 г. по ф.д. № 925/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мерфи строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Винево, област Хасково, с предмет на дейност: международни
превозни сделки, вътрешен транспорт, спедиционни
и лицензионни сделки, търговска дейност, търговско посредничество и представителство, стоков
контрол, комисионни и сделки с интелектуална
собственост, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, хотелиерство
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически,
рекламни, програмни, импресарски сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, авторемонтни, автотенекеджийски
услуги (под формата на предприятие), дървообработване и дървопреработка (под формата на
предприятие). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Фикрет Рамадан
Иса и Исмаил Меркан, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47107
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2115 от
25.IX.2007 г. по ф.д. № 1041/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Буртекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул. Отец
Паисий 25 – 27, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни, складови
и лизингови сделки, откриване и експлоатация на
магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви,
туристически, турагентски и туроператорски услуги в страната и в чужбина, хотелиерски услуги
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), производство и
търговия с всякакви селскостопански и животински
продукти, шивашки, кроячни, плетачни услуги (под
формата на предприятие), производство и търговия
с всякакви текстилни изделия, вътрешен и международен транспорт, превоз на пътници и товари,
покупка, строеж или обзавеждане на поземлени
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имоти с цел продажба, търговия с текстилни машини и съоръжения с автомобили и авточасти с
всякакъв дървен материал, химически препарати
и торове със скъпоценни метали и бижута (след
разрешение), външнотърговски сделки – импорт,
експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени
със закон). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мюмюн Ахмед
Зекир и Мехмет Юрен, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47108
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2397 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1179/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Арт чойс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Симеоновград,
ул. Христо Ботев 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, износ, внос
и преработката им (след разрешение), оказионна
търговия и залог на вещи, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, внос, износ и
продажба на леки и товарни автомобили, автобуси,
мотоциклети и мотопеди, ремонт и сервиз на автомобили (автосервиз), изграждане и експлоатация на
бензиностации, газостанции, автомивки, паркинги и
всякакви търговски комплекси към тях, хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, изгражадане и експлоатация на
кафе-аперитиви, ресторанти и магазини и игрални
зали, таксиметрови превози, автомобилни превози на пътници и товари в страната и в чужбина,
външнотърговска дейност – внос-износ (след съответните разрешения). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Божков Влаев и Николай Василев Бакалов, които
го представляват и управляват заедно.
47109
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2051 от
15.IX.2007 г. по ф.д. № 983/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ориндж“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, бул.
България 60, ет. 3, офис 33, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, складови
сделки и откриване на складове под митнически
контрол, ресторантьорство и хотелиерство (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, външнотърговски сделки,
разрешени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ерикас
Видугирис и Жилвинас Видугирис, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
47110
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2400 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1168/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тем – 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Брягово,
област Хасково, с предмет на дейност: превозни и
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транспортни услуги, покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски (без
предоставяне на стаи в обитавани жилища), туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и счетоводни услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Стойчо Иванов Мирчев.
47076
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1281
от 12.VI.2007 г. по ф.д. № 214/94 вписа промени за
„Тиси“ – ЕООД: заличава досегашния предмет на
дейност; вписва нов предмет на дейност: сделки с
чуждестранна валута в брой и по безкасов начин,
парични преводи (извън случаите по чл. 1 и 2 ЗКИ),
финансов лизинг, гаранционни сделки, търгуване
за собствена сметка или за сметка на клиенти със
инструменти на парични пазар-чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна
валута и благородни метали, финансови фючърси,
опции, инструменти, свързани с валутни курсове и
лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, финансово брокерство, консултации относно
портфейлни инвестиции, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на
услуги и поемане на риска от събирането на тези
вземания (факторинг), придобиване и управления
на дялови участия.
47077
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2507 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 501/2006 вписа промяна за
„Букем“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление на дружеството от Хасково, ул.
Персенк 53, в Стара Загора, ж.к. Изток, бл. 13, ет.
2, ап. 8.
47078
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2346 от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 1145/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Антон Тончев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Панайот Хитов 5, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обрабтен вид, внос и продажба на моторни превозни
средства, производство на стоки с цел продажба;
производство, преработка и продажба на мляко и
млечни продукти, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна и транспортна дейност,
търговско представителство и посредничество,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), производство и търговия с петролни продукти; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови
сделки, пътна помощ, одиторски, счетоводни, туристически, рекламни и импресарски услуги (всички
услуги под формата на предприятие). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Антон Милчев Тончев.
47088
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2025 от
12.IХ.2007 г. по ф. д. № 998/2007 вписа дружество
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с ограничена отговорност „Булцвет Ентерпрайсис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Алеко Константинов 13, ет. 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство – земеделска, животинска и промишлена продукция; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, складови и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски услуги (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, туроператорска
и турагентска дейност в страната и в чужбина, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, внос на автомобили, външнотърговска дейност
(под формата на предприятие). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Костадин Трендафилов Димитров и Фанка
Младенова Койнарова-Вълчанова и се представлява
и управлява от Костадин Трендафилов Димитров,
Фанка Младенова Койнарова-Вълчанова и Димитър
Райков Вълчанов заедно и поотделно.
47089
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1974 от
4.IХ.2007 г. по ф. д. № 959/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ес Пи Ем консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Св. св. Кирил и Методий, бл. 96 – 104, вх. Б, ет.
6, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5100 лв., със съдружници Фариз Касим
Сербест, Мустафа Мохамед Юсеин и Виктор Ангелов
Пейчев и се управлява от Фариз Касим Сербест.
47090
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2478 от
5.ХI.2007 г. по ф. д. № 1216/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Екопласт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Хан
Аспарух 61, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки,
международен транспорт, лицензионни и сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос и износ на стоки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос и износ на стоки, лизинг, таксиметрови и автосервизни услуги, ремонт,
изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни
и далекосъобщителни мрежи; производство, монтаж
и продажба на алуминиева и ПВЦ дограма. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Димитър Николов Папазов и Радко
Илиев Тепавичаров и се представлява и управлява
от Димитър Николов Папазов.
47091
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2479 от
5.ХI.2007 г. по ф. д. № 1219/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Корект БГ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул. Гюмюрджина 22, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, вкл.
и застрахователно и здравноосигурително посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови и сделки
с интелектуална собственост, счетоводни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, инженерингови и импресарски услуги;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Снежана Кирчева Коева и Валерия Божидарова
Димова, които го представляват и управляват заедно и поотделно.
47092
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2424 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1183/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Химист“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
бул. Христо Ботев 40, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, импорт, експорт и реекспорт на стоки, комисионни, спедиционни, складови, лизингови и
превозни сделки на пътници и товари в страната
и в чужбина с лични и наети превозни средства,
дистрибуторство, ресторантьорство и хотелиерство
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, туристически, преводачески,
шивашки, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови, авторемонтни и
автомонтьорски услуги, строителство на сгради
и съоръжения и всякакви строително-ремонтни
и строително-монтажни услуги. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милан Асенов Кехайов, Васил Тянков Радев
и Иван Славчев Иванов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
47285
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2391
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1165/2007 вписа „Магика“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Груди Кирков, бл. 32, ет. 6, ап.
17, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки на пътници и товари в страната
и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки,
рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, внос и износ на
стоки, строително-монтажна дейност, фризьорски
и козметични услуги (като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв. със съдружници Златка
Георгиева Иванова, Иван Благоев Иванов и Благой
Иванов Благоев, които го представляват и управляват заедно и поотделно.
47286
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2420 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1181/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Витниеус“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул. Русе 20,
с предмет на дейност: производство, търговия, внос
и износ на PVC и алуминиева дограма и всякакви
аксесоари за тях, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, разкриване
и експлоатация на търговски обекти, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги, дизайн, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Иванов Георгиев, Светослав Иванов Георгиев и
Зихни Мерал и се представлява и управлява от
Димитър Иванов Георгиев и Светослав Иванов
Георгиев заедно и поотделно.
47287
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2325 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1130/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Евент ИД интернешънал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Любен Каравелов 33, с предмет
на дейност: хотелиерски услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба, продажба на стоки
от собствено производство, външнотърговска дейност – износ и внос, консултантска и посредническа
дейност, придобиване чрез изграждане и покупка
на недвижими имоти с цел стопанисването им и
продажбата им с цел печалба, транспортна дейност
на пътници и товари с всякакъв вид транспорт,
спедиторска, рекламна и маркетингова дейност,
лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Томаш Куручаи,
Жолт Маркуш и Адам Тот и се представлява и
управлява от Томаш Куручаи еднолично.
47288
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2263 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 1101/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Итра – транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Христо Ботев 1, офис 429, с предмет на дейност:
производство и покупка на всякакви стоки и други
вещи с цел продажба и препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, посреднически, лизингови и
сделки с интелектуална собственост, туристическа, рекламна, ресторантьорска, таксиметрова и
програмна дейност, продажба и ремонт на офистехника, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), международен транспорт, логистика, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и отдаване под наем, външнотърговска
дейност по целия предмет на дейност. Дружеството

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Радко Атанасов Радев и Ив Траянс, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
47289
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2242 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 1083/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Аякс – транс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Стефан Стамболов 4, вх. Г, ап. 10, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и
в чужбина, туристически и хотелиерски услуги,
покупка на стоки и други вещи с цел продажба,
продажба на стоки от собствено производство,
външнотърговска дейност, износ и внос на храни,
напитки, подправки и всякакви други продукти на
хранително-вкусовата промишленост, износ и внос
на облекла и всякаква друга конфекция, изделия
от кожа, обувки и спортни облекла и аксесоари,
изкупуване и преработка на всякакви растителни
и животински продукти, консултантска и посредническа дейност, придобиване чрез изграждане и
покупка на недвижими имоти с цел стопанисването
им и продажбата им с цел печалба и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим – след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Славчо Колев
Краев и Ангел Динев Тенев, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
47290
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2326
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1131/2007 вписа дружест во с ог рани чена о т говорност „Ди Би 07
инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Свиленград, бул. България 60, ет. 3,
офис 33, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, складови сделки
и откриване на складове под митнически контрол,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, външнотърговски сделки, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Дейвид Майкъл Морис
и Барбара Брийда Морис, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
47291
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2324 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1129/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Долфин мебел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Единство 25, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
със стоки и вещи в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Адем Хасан Ибиш, Ергюн Мюмюн
Шефкет и Ахмет Касап, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47292
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2361 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 1146/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Гнайс Кобилино“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Кобилино,
ул. Трета 15, с предмет на дейност: проучване и
добив на подземни богатства и скалнооблицовъчни
материали (след получаване на съответните разрешения) и търговия с тях, производство, преработка
и покупка на селскостопанска и горскостопанска
продукция с цел продажба и износ в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
проектантски, счетоводни и програмни услуги (извършвани под формата на предприятие), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос и износ. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници ЕТ „Петко Караиванов“, ЕТ „Мехмедали
Садула“ и се представлява и управлява от Мехмедали Бекир Садула и Петко Огнянов Караиванов
заедно и поотделно.
47293
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2345 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 1142/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Миркам“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Харманли, ул.
Васил Левски 81, с предмет на дейност: производство и покупка с цел продажба и препродажба
на всякакви стоки и други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, внос и износ на такива стоки и вещи, външно- и вътрешнотърговска
дейност, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, бартерни сделки,
търговско представителство и посредничество на
наши и чуждестранни юридически и физически
лица, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), ресторантьорство, фризьорски и козметични
услуги под формата на предприятие), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, преводи от български на чужди езици и от
чужди на български език, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ангел Тодев Камберов
и Мирчо Колев Мирчев, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47294
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2287 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 1102/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Б и Г“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Казинцбарцика 8, вх. В, ет. 4, ап. 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, лицензионни и
складови сделки, стоков контрол, хотелиерски (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги
(всички под формата на предприятие), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

продажба, лизинг, вътрешна и външна търговия,
сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, строителна и монтажно-ремонтна дейност,
производство и търговия с конфекция, трикотаж,
бельо и кожени изделия, шивашко производство,
внос и износ. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Галина Господинова Георгиева и Ангел Петров Тонев, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
47295
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2059
от 17.IX.2007 г. по ф.д. № 989/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Йохана“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Патриах Евтимий, бл. 14, вх. В,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки на пътници и
товари в страната и в чужбина, дистрибуторство,
складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, внос и износ на
стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и
издателска дейност (като предприятие по смисъла на
чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Господин
Иванов Господинов.
47629
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2156 от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 1055/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Пакокап“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Акация, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки,
външнотърговска дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, ресторантьорски, рекламни,
информационни, програмни, инженерингови и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
строителство, строително-монтажни работи, таксиметров превоз. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Панчо
Георгиев Панайотов.
47630
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2155
от 28.IX.2007 г. по ф.д. № 1051/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Асо
74“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Малево, ул. Александър Стамболийски 44, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
импорт и експорт, търговско представителство и посредничество, превозна, информационна, програмна
и импресарска дейност и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, проектиране, инженерингова дейност, изграждане, монтаж
и ремонт на енергийно оборудване и изграждане на
ел. инсталации и ел. оборудване, покупко-продажба
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на стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, преработка
на селскостопански и млечни продукти, търговия
с хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни
напитки, ресторантьорство, транспортни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, строителна и ел. монтажна дейност
на сгради, съоръжения и инсталации за тях. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Алдин Славчев Хаджиев.
47631
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2151 от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 1073/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дани
2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Свиленград, ул. Граничар 166, вх. Ж, ет. 4, ап. 77,
с предмет на дейност: покупко-продажба на земеделска земя и недвижими имоти, транспортна,
спедиционна и складова дейност, търговия на едро
и дребно, производство на селскостопанска продукция, митническо агентство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
внос и износ, както и всякаква друга дейност и
всякакви услуги на населението, незабранени с
ТЗ, а за тези, за които се изисква разрешителен
режим – след съответно разрешение, външнотърговска дейност, свързана с предмета на дейност на
дружеството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Благослав
Димитров Благоев.
47632
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2239 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 1107/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Вени“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Харманли, ул.
Никола Петков 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складова, лизингова и рекламна дейност, вътрешна
и външна търговия, търговия със селскостопанска
продукция и техника, внос, производство, дистрибуция на компютри, продажба на едро и дребно
на компютърни части и офисматериали, сделки с
интелектуална собственост и други разрешени със
закон, кинология, хотелиерски (извън случаите по
чл. 3, т. 2 ТЗ), счетоводни, трустически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Венка Атанасова Делчева.
47633
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2168
от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 1059/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „А Ем
Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Захари Зограф 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
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преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, вкл. производство с цел продажба на
хранителни изделия, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари в страната и в
чужбина, дистрибуторство, лицензионни и складови
сделки, стоков контрол, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, лизинг, сделки с
интелектуална собственост, внос и износ на стоки,
строително-монтажна и ремонтна дейност, информационна, програмна, импресарска, туристическа и
издателска дейност (като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Борис Добромиров Методиев.
47634
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2142 от
27.IX.2007 г. по ф.д. № 1052/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стелсолар“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Харманли, ул.
Александър Стамболийски 47, вх. Б, ап. 6, с предмет
на дейност: производство и покупка на всякакви
стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова, транспортна,
лизингова, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна и консигнационна, импресарска дейност, ресторантьорство, хотелиерство
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел, обществено
хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар,
дискотека, сделки с интелектуална собственост,
производство и търговия с видео- и звукозаписи,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем, таксиметрови,
шивашки и строителни услуги (като предприятие),
бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, външнотърговска дейност по целия предмет
на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Петров
Стефанов и Елена Тонева Георгиева, които го представляват и управляват заедно и поотделно.
47635
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2015
от 11.IX.2007 г. по ф.д. № 975/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Роял
яхт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, бул. Раковски 16А, ет. 1, офис 3, с предмет
на дейност: производство, преработка и покупка
на селскостопанска продукция с цел продажба и
износ в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговия с въздухоплавателни и морски плавателни съдове, средства и оборудване и сервизното им
обслужване, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, проектантски, счетоводни и програмни
услуги, извършвани под формата на предприятие,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Виктор Юлиев Емилов.
47636
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2140 от
26.IX.2007 г. по ф.д. № 608/2007 вписа промени за
„Гюнейлер“ – ЕООД: вписа като съдружник в дружеството Нихат Демир; променя вида на дружеството
на „Гюнейлер“ – ООД; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Адем Гюней.
47637
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2047
от 15.IX.2007 г. по ф.д. № 988/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Профи
лукс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Харманли, ул. Дялко Милковски 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови
и транспортни сделки в страната и в чужбина,
хотелиерски услуги, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, транспортна дейност в
страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Николай Петров Колев.
47638
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2050 от
15.IX.2007 г. по ф.д. № 982/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „4 Румс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Свиленград, бул.
България 60, ет. 3, офис 33, с предмет на дейност:
външнотърговска дейност, вкл. внос и износ, покупко-продажба, строителство, ремонт, проектиране
и управление на недвижими имоти, мениджмънт,
транспортна дейност, комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, рекламна, информационна
и консултантска дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Светлана Викторовна Митрошина.
47639
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2058 от
17.IX.2007 г. по ф.д. № 997/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Елгруп Инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Липа 16Б, с предмет на дейност: производство, преработка и покупка на селскостопанска
продукция с цел продажба и износ в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия с въздухоплавателни и морски плавателни съдове, средства и
оборудване и сервизното им обслужване, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите по чл. 3, т. 3 ТЗ), туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, проектантски,
счетоводни и програмни услуги (извършвани под
формата на предприятие), покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Добрин Любомиров Парашкевов.
47640
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2089
от 20.IX.2007 г. по ф.д. № 1011/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Так – Инс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Мир 18, с предмет на дейност: производство и изкупуване на стоки и вещи с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
и обработен вид и търговия с тях, комисионна,
консигнационна, складова, екскурзионно-туристическа, рекламна, импресарска, ресторантьорска и
хотелиерска дейност (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), обмен на валута и валутни сделки и застрахователно посредничество (след разрешение), търговско представителство и посредничество, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, превозна дейност – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, външнотърговска
дейност – внос и износ, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Тодор
Кирилов Тодев.
47641
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2183 от
2.Х.2007 г. по ф.д. № 1064/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Аида – ПР“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Братя Миладинови 1, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складова, лизингова и рекламна
дейност, вътрешна и външна търговия, търговия
със селскостопанска продукция и техника, внос,
производство, дистрибуция на компютри, продажба
на едро и дребно на компютърни части и офисматериали, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство, ресторантьорство, т ъргови я със
селскостопански стоки и изделия, международни
и вътрешни превози, производство и продажба
на мъжко, дамско, детско и друг вид бельо, туристически услуги, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
недвижими имоти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Делчо
Николаев Пехливанов и Ради Христов Радев, които
го представляват и управляват заедно и поотдено.
47113
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2130
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 994/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ивер“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, ул.
Кочо Честименски 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, превозни
(в страната и в чужбина), спедиционни и складови
сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), туристически и рекламни услуги (всички услуги
като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ),
откриване и експлоатация на ресторанти, магазини,
кафе-аперитиви, външнотърговска дейност – внос и
износ по предмета на дейност с български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско
представителство на фирми и лица в страната и
в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Иванка Янкова
Янева и Ердинч Ходжа, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47114
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2073 от
19.IX.2007 г. по ф.д. № 1002/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Римеру“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, бул.
България 60, ет. 3, офис 33, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество, складови сделки
и откриване на складове под митнически контрол,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, външнотърговски сделки, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Теранс Питър Рууни и
Кристън Елизабет Рууни, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
47115
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2549 от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 700/2005
вписа промени за „Кавалер“ – ООД: освобождава
и заличава Борис Калчев Коматев като съдружник
и като управител; заличава Емил Петров Георгиев
като съдружник; вписа промяна на наименованието
и вида на дружеството на „Кавалерът“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала на дружеството
„Мис Каприз комерс“ – АД, София, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 72 (рег. по
ф.д. № 7154/96 по описа на СГС), представлявано
от Стоян Асенов Иванов; вписа ново седалище и
адрес на управление София, район „Искър“, Промишлена зона Гара Искър, ул. Поручик Христо
Топракчиев 2; дружеството ще се представлява от
Емил Петров Георгиев.
47116
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1979 от
5.IX.2007 г. по ф.д. № 960/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Фимейл“ – ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул.
Христо Ботев 1 – Габер 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи, незабранени
със закон, с цел продажбата им в страната или в
чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата
им в страната или в чужбина, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки
с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ),
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност
(след разрешение при условията на чл. 1, ал. 3
ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Катя Делчева Стоева и
Иванка Делчева Казакова, които го представляват
и управляват заедно или поотделно.
47117
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2252 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 1087/2007 вписа дружество
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с ограничена отговорност „Сара Пен“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул. Рахила
Душанова 13, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, инженерингови и импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, строителство, строително-монтажни работи,
производство на електрическа енергия. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Себайтин Емурла Салиф и Фатме Шабан
Сюлейман, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
47118
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2173 от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 245/2003 вписа промяна за
„Чолаков“ – ЕООД: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 220 000 лв.
47119
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2143 от
27.IX.2007 г. по ф.д. № 1045/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Поли – ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, бул.
Съединение 90, с предмет на дейност: продажба
на автомобили, резервни части, гаранционен и
следгаранционен сервиз на автомобили, търговско
представителство и посредничество, както и друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Митко Костадинов Полихронов и Таня Петрова
Полихронова и се представлява и управлява от
Митко Костадинов Полихронов.
47120
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзкас чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2154 от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 985/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Атълъм 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Георги Кирков 56 – 66, вх. В, ет. 7, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складова дейност,
туристически и рекламни услуги (всички услуги
като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ),
откриване и експлоатация на ресторанти, магазини,
кафе-аперитиви, външнотърговска дейност – внос и
износ по предмета на дейност с български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско
представителство на фирми и лица в страната и
в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Алдин Алдинов
Симов и Гюркан Кескинел и се представлява и
управлява от Алдин Алдинов Симов.
47121
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзкас чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2072 от
19.IX.2007 г. по ф.д. № 1001/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Нидако Истейтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Свиленград,
ул. Георги Скрижовски 10, с предмет на дейност:
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покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество, складови сделки
и откриване на складове под митнически контрол,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, външнотърговски сделки, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Найджъл Даниел Куут и
Илейн Куут, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
47122
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2408 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1174/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Василеви
В“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Свиленглад, ул. Генерал Скобелев 29, вх. А, ет. 4,
ап. 21, с предмет на дейност: транспортна, спедиционна и складова дейност, търговия на едро и
дребно, производство на селскостсопанска продукция, митническо агентство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
внос и износ, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга
дейност и всякакви други услуги на населението,
незабранени с ТЗ, а за тези, за които се изисква
разрешителен режим, след съответно разрешение,
външнотърговска дейност, свързана с предмета на
дейност на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Васил Димитров Василев.
47296
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2409 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1178/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „АМД – текстил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Янко Сакъзов 15, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мария Любенова Иванова
и се представлява и управлява от управителите
Люба Христонова Иванова и Борислав Христонов
Аврамов заедно и поотделно.
47297
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2393
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1166/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Еврострой – 53“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Иван Вазов 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, всякакви строително-монтажни и
ремонтни работи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им,
комисионни, спедиционни, складови, лизингови,
превозни и сделки с интелектуална собственост,
лизинг, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
ресторантьорство, разкриване и експлоатация на
кафе-апиритиви и заведения за обществено хранене,
строително-предприемаческа дейност, проектантска,
превозна, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, маркетингова и импресарска дейност,
счетоводни, ксероксни и машинописни, шивашки, шлосерски, електротехнически, бояджийски,
санитарно-хигиенни, авторемонтни и фризьорски
услуги (извършвани под формата на предприятие),
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Васил Стефанов Русев.
47298
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2383 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 1154/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Севтекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Ком 7, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с всякакви стоки, промишлени и непромишлени (незабранени със закон), транспортна
дейност, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество,
външнотърговска дейност, внос и износ, бартерни
сделки, оказионна, комисионна и разносна търговия,
фризьорски и шивашки услуги (като предприятие),
кафе-аперитив, бира-скара. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Севджан Нури Хасан.
47299
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2373 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1153/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Афродита Естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 412, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и складови
сделки, търговско посредничество и представителство, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги в страната и в
чужбина, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, кафе-аперитиви, хотелиерство (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, производство и търговия
с всякаква селскостопанска продукция, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, външнотърговски сделки, импорт, експорт, реекспорт и
бартерни сделки, разрешени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Николаос Христос Синапидис.
47300
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2084 от
20.IX.2007 г. по ф.д. № 1010/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Теобилдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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Свиленград, ул. Димитър Благоев 18, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строително-пред
приемаческа дейност, строителни услуги, сделки със
строителни материали, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, вътрешно- и външнотърговски
сделки, продажба на хранителни стоки, вкл. от собствено производство, търговско представителство и
посредничество, посредническа дейност при сделки
с недвижими имоти, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, вкл. международен транспорт на
стоки, товари и пътници, складови и сделки с интелектуална собственост, ресторантьорски и други
сделки в заведения за хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и куриерски сделки, лизинг, внос, износ, реекспорт
и бартерни сделки. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Радев Димитров.
47301
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2195
от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 1069/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отгворност „Елена
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Емилиян Станев 2, вх. Б, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, международен транспорт,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
лизинг, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т.
3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги (при условията
на чл. 1, ал. 3 ТЗ), разкриване и експлоатация на
дрогерии, заведения за обществено хранене, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, външнотърговска дейност (след разрешение и при условията на
чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петър Захариев Захариев.
47302
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2149 от
27.IX.2007 г. по ф.д. № 1043/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Консулт Естейт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Свиленград,
ул. Стефан Стамболов 20, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, счетоводна дейност (като специализирано счетоводно предприятие), включваща
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, покупка,
строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти
в страната и в чужбина с цел продажба, лизингова дейност, външнотърговски сделки, разрешени
със закон (всички като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Камен
Василев Фотев, Васил Каменов Фотев, Павлинка
Тетрадева Фотева и Татяна Каменова Фотева и се
представлява и управлява от Камен Василев Фотев.
47303
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2206
от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 1070/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ен Ел Джи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Георги Кирков 66, вх. А, ет. 2, ап. 17, с предмет
на дейност: покупка и продажба на нови и употребявани превозни средства, автосервиз, покупка
на стоки или други вещи, незабранени със закон,
с цел продажбата им в страната или в чужбина в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата им в страната
или в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, лизинг, хотелиерски (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (при
условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговска дейност (след разрешение и при
условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Николай Любенов Георгиев и Любомир Николев
Георгиев, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
47304
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2421 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1196/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „М и Н комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Първи май 6, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки,
вътрешен и международен транспорт, хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), сделки
с интелектуална собственост, заложна къща (след
разрешение), покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, фризьорски и
козметични услуги, маникюрист и други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Надежда Димчева Димова
и Мария Георгиева Русева, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
47305
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2390 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1171/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Краси
06“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, бул. Васил Левски, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 51,
с предмет на дейност: покупка на стоки или 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, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), вътрешен и меж-
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дународен туризъм, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други сделки; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингови сделки, преводаческа дейност
(под формата на предприятие), външноикономическа
дейност – внос-износ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Тодорова Тодорова.
47598
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2323 от
16.Х.2007 г. по ф. д. № 1128/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дафо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Свиленград,
ул. България 4, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, внос и износ
на стоки; комисионни, лизингови, маркетингови,
превозни, складови и спедиционни сделки, търговско
представителство и посредничество, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
хотелиерска дейност (без тази по чл. 2, т. 3 ТЗ),
складова и превозна дейност, превоз на товари;
транспортни и авторемонтни услуги на физически
и юридически лица, вулканизация на гуми, ремонт
на велосипеди. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Трандафил
Христов Георгиев.
47599
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2075
от 19.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1005/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ред
кар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ж. к. Орфей, бл. 8, вх. Б, ет. 5, ап. 42, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство – земеделска, животинска и промишлена продукция; покупко-продажба на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски услуги
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство,
туроператорска и турагентска дейност в страната и
в чужбина, рекламни, инфромационни, програмни
и импресарски услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, външнотърговска дейност (под
формата на предприятие). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Константин Тодоров Червенков.
47600
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2119
от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1032/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дански“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, бул. Съединение 43, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка с цел продажба на нови моторни
превозни средства, моторни превозни средства втора
употреба, резервни авточасти, предоставяне на
автоуслуги, автомивка (организирани под формата
на предприятие), търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Данчо Иванов Иванов.
47601
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2351 от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 1143/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Есперанца“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Захари Зограф, бл. 31, вх. Б,
ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки на пътници и
товари в страната и в чужбина, дистрибуторство,
складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, внос и износ на
стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и
издателска дейност (като предприятие по смисъла на
чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Надежда
Георгиева Петева.
47602
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2350 от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 1144/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Коанстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, бул. Стефан Стамболов, бл. 4, вх. В,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари в
страната и в чужбина, логистика, дистрибуторство,
складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, внос и износ на
стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и
издателска дейност (като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Колю Тончев Колев.
47603
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2334
от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 1137/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Кредо – Р.М.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Слънчев бряг 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки и 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, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други сделки; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и и печатарска дейност, външнокономическа дейност – внос, износ, транспортна
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дейност, превоз на пътници и товари; организиране и провеждане на курсове за подготовка на
водачи на МПС (без издаване на свидетелства за
правоуправление) при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ,
шивашки и фризьорски услуги (като предприятие),
кафе-аперитив, бира-скара. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Румен Христов Митев.
47604
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2306
от 15.Х.2007 г. по ф. д. № 1118/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Магатранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, кв. Младост, бл. 2, вх. Б, ет. 3,
ап. 6, с предмет на дейност: транспортни услуги,
спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, битови и други услуги; покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска дейност и всякаква търговска дейност, незабранена със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Димитров Адамов.
47605
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2128 от
26.IХ.2007 г. по ф. д. № 1033/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Комфорт импекс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, бул.
Съединение 44, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, строителномонтажна и ремонтно-монтажна дейност; покупко-продажба на строителни материали, крепежни
елементи, интериорни бои, лепила; покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, внос и износ на
стоки, рекламна и издателска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина; комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, бартерни сделки в страната
и в чужбина, реекспорт, външнотърговска дейност
(всички дейности под формата на предприятие по
смисъла на ТЗ). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Златко Евтимов Димитров и „Хасково инвест – К“ – ЕООД, и
се представлява и управлява от Златко Евтимов
Димитров.
47606
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2382 от
23.Х.2007 г. по ф. д. № 1156/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Лъч енержи“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград, бул.
Христо Ботев 5, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; покупка, строеж и
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обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителна дейност и услуги, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; проучване,
проектиране, монтаж и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, добив на топлинна и
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници и биогорива (организирани под формата
на предприятие). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Генчо Добрев
Ванчев и Лъчезар Генчев Добрев и се представлява
и управлява от Генчо Добрев Ванчев.
47607
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2068 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 999/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сета Европа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Цар Калоян 19 – 25, вх. Б, ет. 3, ап. 11, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговска дейност – внос и
износ, търговско представителство и посредничество, бартерни, складови, комисионни, спедиционни
и превозни сделки; откриване и експлоатация на
магазини, ресторанти, кафе-аперитив, хотелиерство
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туроператорска
и турагентска дейност, строителство и ремонтни
услуги, маркетинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Танер
Алан и Мурат Гюлюк, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47306
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2194 от
3.Х.2007 г. по ф. д. № 1065/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Иаде“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Гълъбец,
област Хасково, с предмет на дейност: търговия
със строителни материали, транспортна дейност в
страната и в чужбина; покупко-продажба на стоки
и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки,
внос и износ на стоки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Северин Юлиянов Ангелов.
47307
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2071 от
19.IХ.2007 г. по ф. д. № 984/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Еко – енергия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Стара планина 2, вх. Б, ет. 1, ап. 5, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и преработка
на селскостопанска продукция, външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество; комисионни, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
строително-монтажни работи. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Здравко Кирилов Ангелов.
47308
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2076
от 19.IХ.2007 г. по ф. д. № 1006/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ивмар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Панорамен път Пеньо
Пенев 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки с пътници и
товари в страната и в чужбина, дистрибуторство,
складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, внос и износ на
стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и
издателска дейност (като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Динка Славова Димитрова.
47310
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2046
от 15.IХ.2007 г. по ф. д. № 980/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Даг
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Ивайловград, ул. Армира 4, вх. В, ет. 4, ап. 36, с
предмет на дейност: производство, преработка
и покупка на селскостопанска продукция с цел
продажба и износ в първоначален, преработен или
обработен вид; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; комисионни, спедиционни, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, проектантски, счетоводни и програмни услуги, извършвани
под формата на предприятие; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; внос и износ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Динко Георгиев Христов.
47311
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2385
от 23.Х.2007 г. по ф. д. № 1158/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „А лка“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, кв.
Младежки хълм, ул. Заря 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки на
пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строителномонтажна дейност (като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Алдин
Арсениев Кременов и Валентин Стойчев Вълков,
които го представляват и управляват заедно и
поотделно.
47312
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2146 от
27.IX.2007 г. по ф.д. № 1048/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Тино“ – ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Хан Аспарух
3, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, международен
транспорт, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, лизинг, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иванка Райкова
Костадинова и Митко Пенев Костадинов, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
47111
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2480
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 1222/2007 вписа друже с т в о с ог ра н и чен а о т г ов о рно с т „ Д ж и Е й
Джи – пласт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис
1А, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, инженерингови и импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, строителство, строително-монтажни работи,
производство на електрическа енергия, изработка и
монтаж на дограма. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Желязков Иванов и Ангелина Цветанова Иванова
и се представлява и управлява от Георги Желязков
Иванов.
47112
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 941/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Счетоводна къща „Таня Димитрова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Добруджа 21, вх. 3, ет. 6, ап. 65, с предмет на дейност: счетоводна и консултантска дейност, търговска
дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, туристическа, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и
посредничество, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или преработен вид
и всякакви други стопански и търговски дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Станка Демирова Димитрова.
49516
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 947/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дерволит“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Георги Сава Раковски
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100, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или
в чужбина, продажба на други стоки от собствено
производство, обществен, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, комисионни,
спедиционни и информационни сделки, строеж и
обзавеждане на жилища и търговски обекти с цел
продажбата им в завършен или незавършен вид,
търговско представителство и посредничество и
лизингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала „Дерволит Метал пластик“ – Истанбул, и
се управлява и представлява от Неделчо Мартинов
Веселинов.
49517
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 948/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пропърти консулт“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, бул. Симеон Велики 33, ет. 4, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вкл. търговия с горива и петролни
продукти, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество,
търговия в страната и в чужбина, производство и
реализация на промишлени и непромишлени стоки,
производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки в страната и
в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни
и митнически услуги, строително-монтажна и ремонтна дейност, лизинг, външнотърговска дейност,
бартерни сделки и реекспорт, лицензионни сделки,
стоков контрол, покупко-продажба в страната и в
чужбина на МПС и части за тях, търговия с тютюн,
тютюневи изделия, спирт и алкохолни напитки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ Радила
Демирова Аббас.
49518
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 950/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Б.Л.В. Европа“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен,
ул. Ришки проход 34, ет. 11, ап. 52, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопанска продукция, търговия с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини, материали,
оборудване, резервни части, транспортна техника,
МПС и всякакви стоки, за които не съществува
изрична законова забрана, покупка на стоки с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажбата им, превоз на пътници и товари със
сухопътен, воден или въздушен транспорт в страната
и в чужбина, както и свързаните с това товароразтоварни дейности, комисионна, спедиционна
и лизингова дейност, външнотърговска дейност,
реекспорт, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, хотелиерска
дейност, експлоатация на спортно-развлекателни
комплекси, ресторанти и други подобни заведения, рекламна дейност, сервизни и други услуги,
незабранени със закон, туристическо обслужване
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в страната и в чужбина, програмна и информационна дейност, инженеринг и маркетинг, строеж
(проучване, проектиране, авторски и технически
контрол, изпълнение), покупка и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Антони Ферсхоор, Бздек Веслав
Кажимеж и Петър Лъчезаров Лалев, който го
представлява и управлява.
49519
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 931/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Тонерспот“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Съединение 111, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
лизингови, спедиционни и превозни сделки, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове,
превоз на стоки и товари в страната и в чужбина
с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт,
таксиметрова дейност, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски и рек ламни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, предприемачество и строителноремонтни дейности, счетоводни услуги, копирни
услуги и ремонт на компютърна и копирна техника,
международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки и други,
позволени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Милен
Златев Йолдов и Галина Мартинова Радева, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
49520
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 41/95 вписа промени за „Ети“ – ЕООД,
Шумен: заличава Васил Иванов Бъчваров като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството; вписва Светлена Василева
Бъчварова като едноличен собственик на капитала;
дружеството ще се управлява и представлява от
Емилия Хараламбева Бъчварова.
49521
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 938/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Викас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Драгоман 20, ет. 3, ап. 7, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, пчеларство, услуги по изработка на
изделия от метал, дърво и пластмаса, технически
консултации и изработка на оборудване и консумативи за пчеларство и бъчварство, хотелиерство,
ресторантьорство и туризъм. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Станчо Иванов Станчев.
49522
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 962/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
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„Екватор“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Асен
Златаров 16, вх. 2, ет. 1, ап. 10, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
организирана като предприятие съгласно чл. 1 ТЗ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Пламен Йовчев Йовчев и
Руска Иванова Йовчева, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
49523
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 654/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма „Тунчер Джелил“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Тунчер Джелил Мехмед на Азиме
Хасан Мехмед и я вписа като едноличен търговец
с фирма „Тунчер Джелил – Азиме Мехмед”.
49524
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 832/2006 вписа промени за
„Сердика – Шумен 2006“ – ЕООД, Шумен: вписва като управители на дружеството Атанасиос
Гианакакос (по баща Панагиотис) и Елефтериос
Делигианис (по баща Филипос); дружеството ще
се представлява от и задължава с подписите на
поне двама от тримата управители Георги Иванов
Гановски, Атанасиос Гианакакос (по баща Панагиотис) и Елефтериос Делигианис (по баща Филипос).
49525
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 956/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Мегатранс – 7“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Круша планина 15А, с
предмет на дейност: изкупуване, реализация, продажба на стоки или други вещи с цел препродажба,
продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, товаро-разтоварна
дейност, застрахователни и лицензионни сделки,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, вътрешно- и външнотърговска дейност,
складови сделки и други дейности по смисъла на
чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Медаим Басри
Мехмед, Начо Стойнев Наумов, Пламен Иванов
Филов и Милена Янкова Николова, управлява се
от общото събрание и управител и се представлява
от управителя Медаим Басри Мехмед.
49526
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 959/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Самостоятелна медико-техническа
лаборатория – Данити – Дент“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Дедеагач 11, вх. 1, ет. 5, ап. 13,
с предмет на дейност: зъботехнически дейности и
услуги в самостоятелна медико-техническа лабо-
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ратория за извънболнична помощ (по смисъла на
чл. 8, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ), извършване на предписани
от стоматолози специфични технически дейности,
производство на специализирани медицински и
помощни средства, както и сделки, необходими
за осъществяване на дейността по обслужването
на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ Даниела
Дякова Тодорова.
49527
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 942/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ист“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Хан Омуртаг 11, ап. 18, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, производство и продажба на селскостопански продукти, животновъдство и птицевъдство,
строително-ремонтна дейност, изработка, монтаж
и демонтаж на метални конструкции, търговска
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки,
търговско представителство и посредничество,
превозни сделки, менителници, комисионни, спедиционни, лицензионни, цесионни, транспортни,
складови сделки, хотелиерски, туристически и
рекламни услуги в страната и в чужбина, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, битови услуги, ресторантьорство и други
услуги, като всички сделки ще се осъществяват
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ и всичко останало,
разрешено с нормативната уредба. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Силвия Трифонова Илиева.
49528
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 959/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Иксед“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Климент, община Каолиново, област Шумен, бул. Съединение
51, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, изкупуване, производство, преработка и реализация на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
живи животни, горива, дърва, дървесина, риба и
рибни продукти, билки, мед и пчелни продукти,
строителни материали, оказионна и комисионна
търговия с посочените стоки, търговско представителство, посредничество, комисионни, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
организирано като предприятие съгласно чл. 1 ТЗ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Ибраим Исмаил Хамид и
Кямиле Реджеб Хамид, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
49529
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 960/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интер коннект“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, бул. Славянски 72, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
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дажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни и превозни сделки, хотелиерски, туристически услуги,
селскостопанска дейност, посредническа дейност по
информиране и наемане на работа в страната и в
чужбина и всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ Фатих Сомунджу.
49530
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – Инструмент“ – ООД, Шумен, е представило в
търговския регистър по ф.д. № 491/2003 проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
49531
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 961/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Си Ди Макс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Гео Милев 11, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство в
страната или в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, складова, информационна, комисионна, спедиционна, туристическа,
счетоводна и рекламна дейност, лизинг, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ Стилиян
Стефанов Донков.
49532
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – ЛЦ“ – ООД, е представило в търговския
регистър по ф.д. № 493/2003 проверения и приет
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
49533
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 949/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Изгрев“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Изгрев, община
Венец, област Шумен, ул. Явор 2, с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, внос и износ,
производство и продажба на стоки от собствено
производство – селскостопанска, животинска и
растителна продукция, откриване на магазини за
промишлени и хранителни стоки, кафе-аперитиви
и заведения за обществено хранене, бързи закуски,
сладкарници, клубове и дискотеки за развлечения
(след съответно разрешение), комисионна търговия,
ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност,
комисионни, спедиционни и превозни сделки с
пътници и товари от всякакво естество, туризъм в
страната и в чужбина, автомонтьорски и стругарски
услуги, покупка, арендуване и обработка на земеделски земи и продажба на добитата продукция,
услуги на населението със селскостопанска техника,
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всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Назми Ниязи Бекир
и Севгин Назми Ниязи, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
49534
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 951/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стейтли Хоумс БГ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Дедеагач 4, ет. 3, ап. 32, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерск и, т у рист и ческ и, рек ламни усл у ги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска
дейност по целия предмет на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Патрик Макерлейн.
49535
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 954/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Н.Г.М. текс“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Тича 16, вх. 1, ет. 4, ап. 11, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство, покупка и продажба на
черни и цветни метали, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни,
ремонти, импресарски, монтажни и демонтажни
или други услуги, консултантска дейност и услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност (внос-износ),
транспортна и сервизна дейност, покупко-продажба
на МПС, селскостопански машини и инвентар, както
и резервни части за тях, бартерни и реекспортни
сделки, ресторантьорство и хотелиерство, закупуване на оборудвани цехове, машини и съоръжения,
земеделски земи, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ Хаяти Мутлу.
49536
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 396/2005 вписа промени за „Василев и
Ко“ – ЕООД, с. Стан, област Шумен: вписва като
нов собственик на капитала на дружеството Аделина
Агоп Присадова; вписва нов учредителен договор
на дружеството.
49537
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – автомост“ – ООД, Шумен, е представило в търговския
региестър по ф.д. № 507/2003 проверения и приет
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
49538
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – Галвис“ – ООД, Шумен, е представило в търговския
регистър по ф.д. № 789/2005 проверения и приет
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
49539
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17482/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Консултантска
агенция по информационни технологии“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ж. к. Яворов, бл. 56, вх. А, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: консултантски услуги, търговско посредничество, внедряване на иновации и
технологии, сделки с интелектуална собственост,
управление на проекти, проектиране, разработване,
внедряване и поддържане на софтуерни продукти,
внедряване на информационни системи за управление на бизнеса, проектиране и внедряване на
системи за промишлена автоматизация, научноизследователска и иновационна дейност, обучение,
компютърни услуги, разработка и уебсайтове,
изграждане и поддръжка на компютърни мрежи,
телекомуникационни услуги, хостинг услуги, услуги
по подбор на персонал, организиране на мероприятия, издателска и рекламна дейност, финансови
услуги и консултации, вътрешно- и външнотърговска дейност, инвестиционна дейност, маркетингови
услуги и рекламна дейност, правни услуги и всичко, което е позволено със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Светлин Иванов Наков,
който го управлява и представлява.
47954
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17749/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мавриз
дивеломентс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж. к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнесконсултации, търговия с недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, внос, износ на продукти на
хранителни-вкусовата промишленост, комисионна,
спедиционна дейност, строителство, хотелиерство и
ресторантьорство, транспортни услуги в страната
и в чужбина, търговия с твърди и течни горива,
търговия с резервни части – нови и втора употреба,
и всякакви други дейности, незабранени със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георгиос Маври, който го управлява и представлява.
47955
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17608/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Папамихаил
инвестмънтс България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ж. к.
Изток, парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет
на дейност: бизнесконсултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
дистрибуторство, търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, внос, износ на продукти на хранителни-вкусовата промишленост, покупка и производство на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален и
преработен вид, комисионна, спедиционна дейност,
строителство, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия
с твърди и течни горива, с резервни части – нови
и втора употреба, с торове и фитофармацевтични
препарати, със скрап от черни и цветни метали, с
вторични суровини – хартия, ПВС, стъкло, мета-
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ли, производство на екобрикети и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството e с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Константинос Папамихаил,
който го управлява и представлява.
47956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17650/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Плам Ти
Ен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Кремиковци“, с. Горни Богров, ул.
Христо Ботев 56, с предмет на дейност: транспортна
дейност, спедиционни и превозни сделки, покупки на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Пламен Цанев Цветков, който го управлява
и представлява.
47958
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17525/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алармтек“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, ул. 14 № 44, с предмет на дейност:
проектиране и монтиране на охранителни системи, предпроектни проучвания в строителството,
интериор и дизайн, счетоводна дейност и услуги,
производство и търговия с промишлени стоки,
всякакви спедиционни, комисионни, превозни, информационни, програмни услуги, импорт, експорт,
реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и
услугите по целия предмет на дейност, предпроектни
проучвания и проектиране в областта на екологията и опазване на околната среда, пречистване на
въздуха, водата, почвата и тяхното саниране, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
в страната. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниел Илиев
Илиев и Борислав Пламенов Славов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
47958
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17041/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Капонис
дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 25, ет. 2, с предмет на дейност: строителство,
придобиване, продажба и всякакви други сделки с
движимо и недвижимо имущество, производство,
придобиване, продажба, наемане и пренаемане, внос
и износ на всякакви стоки, незабранени със закон,
сделки с права на индустриалната собственост, консултантски услуги, търговско представителство и
посредничество, спедиторски и транспортни услуги,
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както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Андреас Капонис, който го управлява и представлява.
47959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 17360/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сети“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София район „Триадица“, бул. България 13,
ап. 20, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, дистрибуторски сделки, складови,
комисионни, превозни, спедиционни, спедиционни
сделки, маркетингови услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
рекламни и информационни услуги. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Светла Янчева Колева,
която го управлява и представлява.
47960
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17404/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес
Ди Ес консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Васил
Друмев 24, ап. 27, с предмет на дейност: строителноремонтни дейности, монтаж, проектиране, реконструкция, счетоводни услуги, външна и вътрешна
търговия, консултантска, рекламна, издателска,
информационна и маркетингова дейност, представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стефан Досев Димитров,
който го управлява и представлява.
47961

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Спортен клуб „Акробатика“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на спортния клуб на 24.ІІІ.2010 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението в Плевен, ул. Кала
тепе 3, залата на клуба, при следния дневен ред:
1. приемане отчета за дейността на УС за периода
от 2006 г. до 2009 г. от председателя и освобождаването му от отговорност; 2. приемане на отчет от
председателя на КС; 3. освобождаване членове на
УС; 4. изключване на членове и приемане на нови
членове на ОС; 5. приемане на нов устав; 6. избиране на председател и състав на УС на сдружението
от ОС; 7. приемане на бюджет на сдружението за
2010 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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