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ЗАКОН
за достъп до пространствени данни
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда изграждането,
поддържането и използването на инфраструктура
за пространствена информация, осигуряването
на достъп до пространствени данни и предоставянето на услуги за данните в областта на
околната среда или дейностите, които могат
да окажат влияние върху околната среда, чрез
гарантиране на съвместимост и сигурност при
обмена на данни.
(2) Инфраструктурата за пространствена
информация включва метаданни, масиви от
пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии;
споразумения за обмен, достъп и използване;
механизми за координация и наблюдение;
процеси и процедури, въведени, управлявани
или предоставяни по този закон от органи на
власт или трети лица по чл. 4, ал. 1 и 2.
(3) Като част от инфраструктурата за пространствена информация по ал. 2 предмет на
закона са масивите от пространствени данни,
които отговарят на следните условия:
1. са в електронен вид;
2. държат се от или от името на орган на
власт, след като са създадени или получени
от орган на власт или се управляват или актуализират от този орган и попадат в обхвата
на публичните му функции или на трети лица,
ако те поддържат масиви от пространствени
данни, които са съобразени с изискванията на
този закон;

3. отнасят се до една или повече от темите
съгласно приложения № 1, 2 или 3.
Чл. 2. Целта на закона е да установи правилата за създаване на инфраструктура за
пространствена информация, осигуряване на
достъп до пространствени данни и предоставяне на услуги за данните в областта на околната среда или за дейностите, които могат да
окажат влияние върху околната среда, чрез
гарантиране на съвместимост и сигурност при
обмена на данни.
Чл. 3. (1) Законът не се прилага за работа
с документи на хартиен носител, свързани със
създаването на публични регистри и масиви
от пространствени данни на хартиен носител.
(2) Законът не създава задължение за събиране на нови пространствени данни.
(3) Законът не засяга права на интелектуална
собственост на лицата по чл. 4, ал. 1.
(4) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 могат да използват данни от масиви от пространствени
данни – обект на права на интелектуална собственост, само със съгласието на притежателите
на тези права.
Чл. 4. (1) Този закон се прилага от органите
на изпълнителната власт, органите на местното
самоуправление и организациите, които по
силата на нормативен акт събират, създават и
поддържат актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях
правомощия и предоставят публични услуги.
(2) Трети лица, извън лицата по ал. 1, могат
да предоставят създадени и поддържани от тях
пространствени данни и услуги за тях в рамките на инфраструктурата за пространствена
информация.
(3) Когато няколко идентични копия от
един и същ масив пространствени данни се
поддържат от или от името на различни лица
по ал. 1 и 2, разпоредбите на този закон се
прилагат само към първоначалната версия на
масива данни, от които са направени копията.
(4) Лицата по ал. 1 при изпълнение на
публичните си функции, които могат да имат
въздействие върху околната среда, могат да
сключват споразумения за обмен на масиви от
пространствени данни и услуги за такива данни.
(5) Обменът на масиви от пространствени
данни и услуги за такива данни се осъществява
чрез Националния портал за пространствени
данни.
Чл. 5. Достъпът до пространствените данни
и услуги е публичен и може да бъде ограничен
при условията и по реда на този закон.
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ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Пространствени данни
Чл. 6. (1) Пространствени данни са всички
данни, които пряко или непряко указват определено местоположение или географски район.
(2) Пространствени данни със сходни тематични характеристики, отнасящи се към тип
пространствени обекти, се обединяват в масиви.
(3) Видовете пространствени данни, характеристиките им, начинът на поддържане и предоставяне на услуги за тях се уреждат в Закона
за кадастъра и имотния регистър, Закона за
водите, Закона за подземните богатства, Закона
за геодезията и картографията и в други специални закони, регламентиращи пространствени
данни по смисъла на този закон.
(4) В инфраструктурата за пространствени
данни се включват само данни в електронна
форма.
(5) За да се осигури съвместимост на пространствените данни, отнасящи се до географски
обект, който обхваща границите на Република
България и една или повече държави – членки
на Европейския съюз, описанието и положението на общите обекти може да се изготвят
съвместно със съответната гранична държава
въз основа на двустранно или многостранно
споразумение.
Чл. 7. (1) Адресът като тема на пространствените данни по чл. 6 включва данни за:
държава; област; община; населено място;
местност; квартал; улица; номер; блок; вход;
етаж; самостоятелен обект в сграда.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 са длъжни
да осигурят актуалност на данните по ал. 1 и
услуги за достъп до тях.
Чл. 8. (1) Всяка информация, включително
данни, кодове и технически класификации, необходима за привеждане в съответствие с правилата за прилагане, определящи техническите
изисквания за оперативната съвместимост и по
целесъобразност хармонизацията на масиви от
пространствени данни и услуги, се предоставя
на разположение на лицата по чл. 4, ал. 1 и
2 при условия, които не ограничават нейното
ползване за тази цел.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 осигуряват
достоверност и качество на поддържаните от
тях актуализирани пространствени данни и
услуги за достъп до тях.
Чл. 9. За хармонизиране на масивите от
пространствени данни, съществуващи или новосъздавани, се използват референтни информационни масиви от пространствени данни на
територията на страната по темите съгласно
приложение № 1.
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Раздел II
Метаданни
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 създават метаданни за масивите от пространствени
данни и услуги в съответствие с темите съгласно приложения № 1, 2 и 3 чрез описание
на информацията, съдържаща се в масивите и
услугите за пространствени данни.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 управляват,
поддържат и актуализират метаданните в
съответствие с пространствените бази данни
и услугите за тях по начин, който позволява
тяхното откриване, обобщаване и използване.
Чл. 11. (1) Метаданните съдържат ключови
думи, класификации, качествени показатели,
данни за валидността на масивите, данни за
съответствието с техническите изисквания за
оперативна съвместимост, ограниченията на
публичния достъп и основанията за тези ограничения, условията за достъпа и използването
на масивите от пространствени данни и услуги,
както и съответните такси, когато такива са
предвидени в специален закон, и информация
за органа, организацията или лицата по чл. 4,
ал. 1 и 2.
(2) Изискванията за създаване и поддържане
на метаданни за масиви от пространствени данни, поредица от масиви от пространствени данни
и услуги за пространствени данни се съдържат
в Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията
от 3 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на метаданните (ОВ,
L 326/12 от 4 декември 2008 г.).
Раздел III
Национален портал за пространствени данни
Чл. 12. (1) Националният портал за пространствени данни предоставя достъп до пространствени данни, метаданни и услуги за
пространствени данни от различни източници
по унифициран начин.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 осигуряват
достъп до поддържаните от тях данни, метаданни и услуги от Националния портал за
пространствени данни.
(3) Националният портал за пространствени
данни предоставя услуги, свързани с референтни
информационни масиви.
(4) Националният портал за пространствени
данни се изгражда и поддържа от Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ към министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
Чл. 13. Чрез Националния портал за пространствени данни се осъществява връзката с
геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност
(INSPIRE).
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УСЛУГИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
Раздел I
Услуги
Чл. 14. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1, които събират и поддържат актуализирани пространствени
данни и метаданни, осигуряват следните услуги:
1. услуги за намиране, позволяващи търсене
на масиви от пространствени данни и услуги
за такива данни въз основа на съдържанието
на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните;
2. услуги за разглеждане, позволяващи наймалко: представяне, навигация, увеличаване/
намаляване, избор на панорамен изглед или
припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация
за легендата и друго относимо съдържание на
метаданните;
3. услуги за изтегляне, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни или на
части от тези масиви, и където е приложимо,
осигуряване на пряк достъп до тях;
4. услуги за трансформиране, позволяващи
трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна
съвместимост;
5. услуги за извикване на услуги за пространствени данни;
6. услуги за предоставяне на метаданни.
(2) Услугите по ал. 1 се предоставят през
Националния портал за пространствени данни, интернет мрежата или с други подходящи
електронни съобщителни мрежи.
Чл. 15. (1) Услугите за пространствени данни
са публични.
(2) Услугите за пространствени данни по
чл. 14, ал. 1, т. 1 са безплатни.
(3) Услугите за пространствени данни по
чл. 14, ал. 1, т. 2 – 6 са безплатни, освен ако
в специален закон е предвидено друго.
(4) Когато в специален закон се предвиждат
такси за услугите по ал. 3, техният размер не
може да надвишава минималната стойност,
необходима за гарантиране на качеството и
доставката на масивите от пространствени
данни и услугите за такива данни.
Чл. 16. (1) За услугите по чл. 14, ал. 1, т. 1
като минимално изискване се прилагат следните
комбинации от критерии за търсене:
1. ключови думи;
2. класификация на пространствените данни
и услуги;
3. качество и валидност на масивите от
пространствени данни;
4. степен на съответствие с правилата за
прилагане, предвидени в актовете на Европейския съюз, въведени с този закон, определящи техническите изисквания за оперативна
съвместимост на масивите от пространствени
данни и услуги;
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5. географско разположение;
6. условия за достъпа до и ползването на
масиви от пространствени данни и услуги за
такива данни;
7. лицата по чл. 4, ал. 1, отговарящи за
създаването, управлението, поддържането и
разпространението на масиви от пространствени
данни и услуги за такива данни.
(2) Услугите по чл. 14, ал. 1, т. 4 се комбинират с услугите по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 3, 5 и 6
по начин, позволяващ управлението им в съответствие с правилата за прилагане, предвидени
в актовете на Европейския съюз, въведени с
този закон, определящи техническите изисквания за оперативна съвместимост на масивите
от пространствени данни и услуги.
(3) Услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2 могат да се
предоставят във вид, непозволяващ повторното
им използване за търговски цели.
Чл. 17. (1) Ограничаване на достъпа до услуги
по чл. 14, ал. 1, т. 1 се прилага от лицата по
чл. 4, ал. 1 и 2, когато този достъп би оказал
неблагоприятно влияние върху международните отношения, националната сигурност или
обществения ред.
(2) Ограничаване на достъпа до услугите по
чл. 14, ал. 1, т. 2 – 6 се прилага от лицата по
чл. 4, ал. 1 и 2, когато този достъп би оказал
неблагоприятно влияние в някой от следните
случаи:
1. поверителност на работата на органите на
властта, когато такава е предвидена в закон;
2. международните отношения, националната
сигурност или обществения ред;
3. дейността на органите на изпълнителната
и на съдебната власт;
4. поверителност на търговска или промишлена информация, когато такава поверителност
е предвидена в закон;
5. права на интелектуална собственост;
6. поверителност на личните данни на физическите лица съгласно Закона за защита на
личните данни, когато тези лица не са дали
съгласие за публичното им огласяване;
7. опазване на околната среда, за която се
отнася информацията, като местонахождението
на редки видове и други;
8. при застрашаване или накърняване на
законни права и интереси на физически и/
или юридически лица, които доброволно са
предоставили исканата информация, без да са
били задължени по закон да направят това,
освен ако са дали съгласие за огласяване на
съответната информация.
(3) Не се ограничава достъпът до данни и
услуги, свързани с информация за емисиите,
отделяни в околната среда.
(4) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 издават мотивиран акт за ограничаване на достъпа до услуги
по чл. 14, ал. 1 в случаите по ал. 1 и 2, като за
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всеки отделен случай се отчита общественият
интерес, обслужван чрез предоставянето на
този достъп.
(5) Актовете по ал. 4 съдържат:
1. наименование на лицето по чл. 4, ал. 1
и 2, което издава или приема акта;
2. наименование на акта;
3. адресат на акта;
4. фактически и правни основания за издаване на акта;
5. разпоредителна част, с която се отказва
достъп;
6. пред кой орган и в какъв срок актът може
да бъде обжалван;
7. дата на издаване и подпис на лицето,
издало акта, с означаване на длъжността му.
(6) Актовете по ал. 4 са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и подлежат на обжалване по реда, предвиден
в него.
Раздел II
Оперативна съвместимост и стандарти
Чл. 18. (1) Услугите за пространствени данни,
които извършват лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, се
предоставят при осигуряване на оперативна
съвместимост в съответствие със Закона за
електронното управление.
(2) Услугите за пространствени данни, които
лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 предоставят в Европейския съюз, се предоставят при осигуряване
на оперативна съвместимост в съответствие с
правото на Европейския съюз в тази област.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ
Чл. 19. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
осъществява държавната политика в областта
на инфраструктурата за пространствена информация.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет стратегии и програми за развитие
на националната инфраструктура за пространствена информация;
2. координира изпълнението на приетите
програми и прилагането на законодателството
на Европейския съюз, свързано с пространствените данни.
Чл. 20. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
изпълнява функциите на национален орган за
контакт с Европейската комисия по въпроси,
свързани с хармонизиране на условията за
достъп до националните пространствени данни
от страна на Европейския съюз.
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(2) В изпълнение на правомощията си по
ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвя и
предоставя документи и доклади, изисквани от
Европейската комисия, включително периодични доклади, които отразяват изпълнението на
контролните му функции по този закон.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща на
Европейската комисия доклад, който съдържа:
1. начина на координация между доставчиците, потребителите на масиви от пространствени
данни и услуги за такива данни, начините на
осъществяване на връзка с третите лица и организирането на качествен контрол;
2. приноса на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 за
функционирането и координацията на инфраструктурата за пространствена информация;
3. информацията за ползването на инфраструктурата за пространствена информация;
4. споразуменията за обмен на данни между
лицата по чл. 4, ал. 1;
5. разходите и ползите от създаването на
инфраструктура за пространствена информация
в Европейската общност (INSPIRE).
(4) На всеки три години министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията изпраща на Европейската комисия
доклада по ал. 3 с актуализираната информация.
(5) Докладите по ал. 2 и 3 се публикуват
на интернет страницата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
Чл. 21. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е
орган за регулиране и контрол на инфраструктурата на пространствени данни.
(2) В изпълнение на правомощията си по
ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. осъществява контрол и координация върху дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 във
връзка с прилагането на закона и нормативните
актове по прилагането му;
2. дава задължителни за изпълнение от лицата
по чл. 4, ал. 1 и 2 предписания по прилагането
на закона;
3. осъществява контрол и координация върху
дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 по прилагането на регламентите по пространствени
данни на Европейския съюз;
4. издава методически указания по прилагането на закона.
Чл. 22. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
предприема мерки, които:
1. позволяват безпрепятствен достъп на
лицата по чл. 4, ал. 1 до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни и обмен
и ползване на тези масиви и услуги за целите
на публичните си функции;
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2. осигуряват обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни за
ползване от други държави – членки на Европейския съюз, и от институциите и органите на
Европейския съюз с оглед осъществяването на
публичните им функции, които могат да имат
въздействие върху околната среда.
(2) Обменът по ал. 1, т. 2 въз основа на
взаимност и равнопоставеност се осигурява
така, че да е достъпен за органите, създадени с международни споразумения, по които
Европейският съюз и държавите – членки на
Европейския съюз, са страни, с оглед осъществяването на задачи, които могат да имат
въздействие върху околната среда.
(3) Обменът по ал. 1, т. 2 може да бъде ограничен, когато това би оказало неблагоприятно
влияние в някои от следните области:
1. осъществяване на правораздавателната
дейност;
2. националната сигурност, обществения ред
и международните отношения.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. създава и поддържа Класификатор на
пространствени обекти в съответствие с правото
на Европейския съюз в тази област;
2. контролира изграждането, поддържането
и използването на Националния портал за
пространствени данни;
3. контролира изграждането, поддържането
и използването на инфраструктурата за пространствена информация в съответствие с този
закон.
Чл. 23. При изпълнение на правомощията
си по този закон министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
се подпомага от:
1. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“;
2. Междуведомствения съвет по пространствени данни, наричан по-нататък „Междуведомствения съвет“.
Чл. 24. (1) Междуведомственият съвет по
чл. 23 се състои от членове, определени от
органите на изпълнителната власт, които са
първични администратори на пространствени
данни.
(2) Председател на Междуведомствения съвет
е министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено
от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната
среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или
оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) За изпълнение на конкретни задачи
Междуведомственият съвет с решение определя
експертни комисии и групи.
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(4) Междуведомственият съвет:
1. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при
осъществяването на методическо ръководство
по изграждането, внедряването, развитието,
поддържането и ползването на инфраструктурата
за пространствена информация;
2. прави предложения относно дейността
на лицата по чл. 4, ал. 1 във връзка с осигуряването на достъп до пространствени данни
и услуги за тях.
(5) Министерският съвет приема правилник
за дейността, структурата и организацията на
работа на Междуведомствения съвет по предложение на неговия председател.
(6) Административното обслужване на Междуведомствения съвет се извършва от администрацията на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА
ОТГОВОРНОСТ
Чл. 25. (1) Длъжностно лице или лице по
чл. 4, ал. 1 и 2, което наруши или не изпълни
задължение по чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 10,
11, чл. 12, ал. 2, чл. 14, чл. 17, ал. 1 – 3, чл. 18
и чл. 21, ал. 2, т. 2, се наказва с глоба или с
имуществена санкция.
(2) Глобите за длъжностните лица са в размер от 1000 до 5000 лв., а за лицата по чл. 4,
ал. 1 и 2 глобата или имуществената санкция
е в размер от 5000 до 30 000 лв.
(3) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв., а
имуществената санкция – от 10 000 до 100 000 лв.
(4) За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него актове, за което
не е предвидено друго наказание, се налага
глоба или имуществена санкция в размер от
500 до 5000 лв.
Чл. 26. (1) Нарушенията се констатират с
актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(2) Въз основа на съставените актове министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено
от него длъжностно лице издава наказателни
постановления.
(3) Съставянето на актовете и издаването на
наказателните постановления за административни нарушения по този закон, както и тяхното
обжалване и изпълнение се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Администратор на пространствени данни“ е орган на власт, както и физическо или
юридическо лице, които предоставят публични
услуги за пространствени данни.
2. „Масив от пространствени данни“ е определяем набор от пространствени данни.
3. „Метаданни“ е информация, описваща
масив от пространствени данни и услуги за
пространствени данни, позволяваща тяхното
откриване, обобщаване и използване.
4. „Оперативна съвместимост“ е възможността за съчетаване на пространствените данни и
за взаимодействие на услугите, използвайки
единни технологични стандарти и процеси без
повторяема ръчна намеса, за да се постигне
последователен резултат и да бъде увеличена
добавената стойност на масива от данни и услуги.
5. „Орган на власт“ е:
а) орган на изпълнителната власт или на
местното самоуправление, включително консултативни органи на национално, регионално
и местно равнище, които подпомагат дейността на органите на изпълнителната власт и на
местното самоуправление;
б) физическо или юридическо лице, което
изпълнява публични функции съгласно действащото законодателство, включително специфични задачи, дейности или услуги, свързани
с околната среда;
в) физическо или юридическо лице, което
предоставя публични услуги, свързани с околната среда, под контрола на органите и лицата
по букви „а“ и „б“.
6. „Повторно нарушение“ е нарушение, което
е извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с което
е наложено наказание за същия вид нарушение.
7. „Пространствен обект“ е абстрактно представяне на обективно съществуваща даденост
от действителността, свързано с определено
местоположение или географски район.
8. „Първични администратори на пространствени данни“ са органи на власт, които
събират, създават, поддържат и актуализират
бази от пространствени данни.
9. „Референтен информационен масив
от пространствени данни“ е стандартизиран
набор от пространствени данни, създаден в
съответствие с изискванията на този закон и
предназначен за адаптиране на информационни масиви.
10. „Трето лице“ е физическо или юридическо
лице, различно от орган на власт.
11. „Услуги за изтегляне на данни“ са тези,
които осигуряват копиране на масиви от прос-
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транствени данни или на части от тези масиви,
и където е приложимо, осигуряване на пряк
достъп до тях.
12. „Услуги за намиране“ са тези, които осигуряват търсене на масиви от пространствени
данни и услуги за такива данни въз основа
на съдържанието на съответните метаданни
и представяне съдържанието на метаданните.
13. „Услуги за извикване на пространствени
данни“ са операциите, които могат да бъдат
извършени чрез използване на компютърно
приложение по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни
или по свързаните с тях метаданни.
14. „Услуги за разглеждане на данни“ са
тези, които осигуряват: представяне, навигация,
увеличаване или намаляване, избор на панорамен изглед или препокриване на разглежданите масиви от пространствени данни, както
и предоставяне на информация за легендата и
друго съдържание на метаданните.
15. „Услуги за трансформиране“ са тези,
които осигуряват трансформирането на масиви
от пространствени данни с оглед постигане на
оперативна съвместимост.
§ 2. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2007/2/EО на Европейския парламент
и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на
инфраструктура за пространствена информация
в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ, L
108/1 от 25 април 2007 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Министерският съвет в тримесечен срок
от влизането в сила на закона приема правилник за дейността на Междуведомствения съвет
по пространствени данни.
§ 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща
доклада по чл. 20, ал. 3 на Европейската комисия в срок до 15 май 2010 г.
§ 5. Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 създават
метаданните по чл. 10 в съответствие с изискванията на този закон в срок:
1. до 3 декември 2010 г. – за масивите от
пространствени данни, съответстващи на темите
съгласно приложения № 1 и 2;
2. до 3 декември 2013 г. – за масивите от
пространствени данни, съответстващи на темите
съгласно приложение № 3.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 февруари 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 3, т. 3,
чл. 9 и чл. 10, ал. 1
1. Координатни системи
Система за уникално рефериране на пространствена информация, представени с координати (x, y, z) или с географска ширина и
географска дължина и надморска височина,
базирани на геодезически определени хоризонтални и вертикални данни.
2. Система за географски мрежи
Хармонизирана мрежа с мултипространствена разделителна способност, с обща начална
точка и стандартизирано разположение и размер
на клетките.
3. Географски имена
Наименования на географски области, региони, населени места, хидрографски и орографски
обекти, местности, архитектурни и природни
резервати.
4. Административни единици
Административни единици, отделени с
административни граници и отграничаващи
райони, върху които държавите – членки на
Европейския съюз, имат и/или упражняват
юридически правомощия за целите на местното, регионалното и националното управление.
5. Адреси
Местонахождение, което съдържа данни наймалко за: държава, област, община, населено
място, наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс, квартал,
номер, вход, етаж, номер на самостоятелен
обект в сграда, наименование на местност.
6. Кадастрални имоти
Част от земната повърхност, включително
трайно покритите с вода, определена с граници
съобразно правото на собственост.
7. Транспортни мрежи
Автомобилни, железопътни, въздушни и
водни транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните
мрежи. Включват също така Трансевропейската
транспортна мрежа, определена в Решение
№ 1692/96/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за развитието на трансевропейска
транспортна мрежа и бъдещо преразглеждане
на това решение.
8. Хидрография
Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързаните
с тях елементи, включително речни басейни
и подбасейни. По целесъобразност съгласно
определенията, посочени в Директива 2000/60/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
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23 октомври 2000 г. за установяване рамка за
действията на Общността в областта на политиката за водите, и под формата на мрежи.
9. Защитени обекти
Район, определен или управляван съгласно международното право, правото на Европейския съюз или законодателството на
държавите – членки на Европейския съюз, за
постигане на определени цели за опазване на
такива обекти.
Приложение № 2

към чл. 1, ал. 3, т. 3
и чл. 10, ал. 1

1. Релеф
Цифрови релефни модели за земната и ледената повърхност, както и релеф на морското
дъно. Включва земен релеф, батиметрия и
брегова линия.
2. Земно покритие
Физическа или биологична покривка на
земната повърхност, включително изкуствени
повърхности, селскостопански райони, гори,
(полу-) естествени райони, влажни зони, водни
маси.
3. Ортоизображение
Данни за геореферирано изображение на
земната повърхност, направено от сателитни
или самолетни снимки.
4. Геология
Геология, определена според състава и структурата. Включва земен слой (консолидирани и
неконсолидирани скали), воден слой (водоносни
хоризонти), както и морфоструктурни елементи
и форми на релефа.
Приложение № 3
към чл. 1, ал. 3, т. 3
и чл. 10, ал. 1
1. Статистически единици
Единици, разпространяващи или ползващи
статистическа информация.
2. Сгради
Географско разположение на сградите.
3. Почва
Почви и подпочви, определени според дълбочина, строеж, структура, механичен състав и
съдържание на органични материали, каменливост, ерозия и по целесъобразност среден
наклон и предполагаема водопопиваемост.
4. Ползване на земята
Територия, определена според настоящите и
бъдещите є планирани функционални параметри
или социално-икономическо предназначение
(например: жилищна, промишлена, търговска,
селскостопанска, горска, почивна).
5. Здраве и безопасност на човека
Географско разпределение на преобладаващите патологии (алергии, рак, болести на
дихателните пътища и др.), информация за
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въздействието върху човешкото здраве (биомаркери, намаляване на раждаемостта, епидемии)
или за физическото състояние на човека (умора,
стрес и други), пряко свързани (замърсяване
на въздуха, химикали, изтъняване на озоновия
слой, шум и др.) или непряко свързани (храна,
генетично модифицирани организми и др.) с
качеството на околната среда.
6. Комунално-битови и обществени услуги
Включват инфраструктура за комуналнобитови услуги, например напоителни системи,
управление на отпадъците, електроснабдяване и
водоснабдяване, административни и социални
обществени услуги, например публични администрации, обекти на гражданската защита,
училища и болници.
7. Съоръжения за мониторинг на околната
среда
Местонахождението и действието на съоръжения за мониторинг на околната среда
включват наблюдение и измерване на емисиите, на състоянието на факторите на околната
среда и на други параметри на екосистемата
(биологично разнообразие, екологични условия
на флората и др.), извършвани от органите на
власт или от тяхно име.
8. Производствени и промишлени съоръжения
Промишлени обекти, включително инсталации, обхванати от Директива 96/61/ЕО на
Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването,
и съоръжения за водочерпене, минни съоръжения, складови обекти.
9. Селскостопански и водностопански съоръжения
Оборудване за селски стопанства и производствени мощности (включително поливни
системи, парници и обори).
10. Разпределение на населението — демография
Географско разпределение на населението,
включително характеристики на населението
и нива на дейност, представено обобщено по
координати, регион, административна единица
или друга аналитична единица.
11. Управление на територията/ограничени/
регулирани зони и отчетни единици
Зони, управлявани, регулирани или използвани за докладване на международно,
европейско, национално, регионално и местно
равнище. Включват складови обекти, санитарно-охранителни зони около водоизточниците
за питейно-битово водоснабдяване, уязвими
от замърсяване с нитрати зони, контролирани
морски проходи или големи вътрешни водни
пътища, райони за складиране на отпадъци,
зони с наложени ограничения върху шума,
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проучвателни и минни райони, райони на речни
басейни, съответни отчетни единици и зони за
управление на брегови райони.
12. Природни рискови зони
Уязвими райони, определени в зависимост
от вида природен риск (всички атмосферни,
хидрологични, сеизмични, вулканични и огнени явления, които поради местонахождението, силата и честотата на проявление могат
да засегнат сериозно обществото), например
наводнения, свличане и пропадане на земни
маси, лавини, горски пожари, земетресения,
изригвания на вулкани.
13. Атмосферни условия
Физически атмосферни условия. Включва
пространствени данни, основаващи се на измервания, на модели или на комбинация от
двете, както и местата, където са направени
измерванията.
14. Метеорологични географски характеристики
Атмосферни условия и измерването им; валежи, температура, евапотранспирация, скорост
и посока на вятъра.
15. Морски региони
Физическо състояние на моретата и солени
водни маси, разделени на региони и подрегиони
с общи характеристики.
16. Биогеографски региони
Райони с относително еднородни екологични
условия с общи характеристики.
17. Местообитания и биотопи
Географски райони, характеризиращи се
със специфични екологични условия, процеси,
структура и (животоподпомагащи) функции,
подпомагащи физически организмите, които ги
обитават. Включват земни или водни райони,
отличаващи се с напълно естествени или полуестествени географски, абиотични и биотични
характеристики.
18. Разпространение на видовете
Географско разпределение на животинските
и растителните видове, представено обобщено
по квадрати, регион, административна единица
или друга аналитична единица.
19. Енергийни източници
Енергийни източници, включително въглеводороди, водна енергия, биоенергия, слънчева
енергия, енергия от вятър и други. По целесъобразност се включва информация за дълбочина/
височина на района на източника.
20. Минерални ресурси
Минерални ресурси, включително метални
руди, индустриални минерали и други. По
целесъобразност се включва информация за
дълбочина/височина на находището на ресурса.
1895
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УКАЗ № 49
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за марките и географските означения, приет от
ХLI Народно събрание на 26 февруари 2010 г.
Издаден в София на 4 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
марките и географските означения (обн., ДВ,
бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм.,
бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96
от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г.
и бр. 12 и 32 от 2009 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Такси
Чл. 4. Патентното ведомство събира такси
за заявяване, приоритет, експертиза, такси за
опозиция, регистрация, издаване на свидетелства, подновяване на регистрацията, вписвания,
поправка на грешки, обжалване на решения
за отказ на регистрация, за прекратяване на
производство по регистрация и на решения
по опозиция, такси за заличаване и отменяне
на регистрацията, продължаване на срокове,
публикации на заявката, на регистрацията и
на вписванията, подаване на заявка за международна регистрация, препращане на заявка за
марка на Общността, информация за заявена
марка или географско означение и справки и
извлечения от държавните регистри в размери,
определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Държавен регистър на марките
Чл. 5. Държавният регистър на марките се
води и поддържа от Патентното ведомство и
съдържа:
1. номер и дата на подаване на заявката за
регистрация на марка;
2. изображение на марката;
3. вид и тип на марката;
4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка,
както и данни за изложбен приоритет, ако се
претендира такъв;
5. списък на стоките и/или услугите, за които
марката е заявена или регистрирана, и номера
на класа по Международната класификация;
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6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на
заявката;
7. регистров номер и дата на регистрация;
8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на
регистрацията;
9. срок на действие на регистрацията;
10. незащитими елементи;
11. защитени цветове;
12. име и адрес на заявителя, съответно
притежателя, на марката;
13. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен
такъв;
14. подновяване на регистрацията;
15. правен статус на марката;
16. данни за подадена опозиция – дата на
подаване, лице, подало опозицията, и влязло
в сила решение по опозицията;
17. данни за образувани производства за
отмяна или заличаване на регистрацията на
марката – датата на подаване, молител, влязло
в сила решение;
18. други данни – промяна на името и/или
адреса на притежателя на марката, прехвърляне
на правото върху марка, договорна лицензия,
обезпечение, особен залог, несъстоятелност.“
§ 3. Член 5а се отменя.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Държавен регистър на географските означения
Чл. 6. Държавният регистър на географските
означения се води и поддържа от Патентното
ведомство и съдържа:
1. географското означение и указание за
вида му – наименование за произход или географско указание;
2. номер на заявката и дата на подаване;
3. регистров номер и дата на регистрация;
4. номер на класа и списък на стоки и класове по Международната класификация;
5. име и адрес на ползвателя/ползвателите;
6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
7. описание на границите на географското
място, на установените качества или особености
на стоката и връзката им с географската среда
или с географския произход;
8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на
регистрацията;
9. правен статус на регистрацията;
10. промяна на име и/или адрес на вписан
ползвател.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Достъп до държавните регистри
Чл. 7. Държавните регистри по чл. 5 и 6 са
публични и се публикуват на интернет страницата на Патентното ведомство. Те се водят на
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хартиен носител и на електронна база данни,
управлявана от информационна система. Всяко
лице може да иска справка или извлечение от
съдържанието им.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „досие“ се добавя „на
хартиен и електронен носител“.
2. В ал. 2 след думите „географско означение“
се добавя „по начин, определен“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 накрая се добавя „обявени по чл. 6
ter от Парижката конвенция“;
б) създава се нова т. 9:
„9. марка, която съдържа знаци, емблеми
или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6
ter от Парижката конвенция, и представляващи
особен обществен интерес;“;
в) досегашната т. 9 става т. 10;
г) създава се нова т. 12:
„12. марка, която се състои изключително
от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република
България, или от негови производни;“;
д) създава се т. 13:
„13. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо
на територията на Република България, или
негови производни, когато заявителят не е
вписан ползвател на географското означение.“
2. В ал. 3 думите „и 11“ се заменят с „10
и 11“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Когато
е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се
регистрира марка“;
б) в т. 1 преди думите „е идентична“ се
добавя „която“;
в) в т. 2 преди думата „поради“ се добавя
„когато“;
г) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е:
1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана
по реда на този закон;
2. заявена марка с по-ранна дата на подаване
или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон;
3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата
на регистрацията или с по-ранен приоритет и
с признато действие на територията на Репуб
лика България;
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4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата
на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако
действието є бъде признато на територията на
Република България;
5. марка на Общността с по-ранна дата на
подаване на заявката или с по-ранен приоритет,
или с по-ранно старшинство за територията
на Република България, признато по реда на
Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26
февруари 2009 г. относно марката на Общността
(ОВ, L 78/1 от 24 март 2009 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 207/2009“;
6. заявена марка на Общността с по-ранна
дата на подаване на заявката или с по-ранен
приоритет, или с по-ранно старшинство за
територията на Република България, признато
по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009, ако
бъде регистрирана по реда на този регламент;
7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на
подаване на заявка за марка, съответно към
датата на приоритета.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира
марка, когато е заявена от името на агента или
представителя на действителния притежател
без негово съгласие.
(6) При опозиция, подадена от действителния
притежател на нерегистрирана марка, която се
използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира
марка, чиято дата на подаване е по-късна от
датата на действителното търговско използване
на нерегистрираната марка.“
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „молба“ се заменя с „искане“, а думата „която“ се заменя с „което“.
2. В ал. 5 думата „след“ се заменя с „от
датата на“.
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5, изречение първо думата „молба“
се заменя с „искане“, а думата „която“ се заменя с „което“.
2. В ал. 6 след думата „от“ се добавя „датата на“.
§ 11. Член 22а се изменя така:
„Правото върху марката като обект на обезпечение
Чл. 22а. (1) Правото върху марка може да
бъде обект на обезпечение по предявен или
бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна,
допуска и някоя от следните обезпечителни
мерки:
1. забрана за използване на правата върху
марката от притежателя или лицензополучателя;
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2. забрана за разпореждане с правата върху
марката от притежателя или лицензополучателя
на изключителна лицензия.
(2) Налагането на обезпечителна мярка
по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния
изпълнител въз основа на обезпечителната
заповед на съда.
(3) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на
съобщение за налагането є до притежателя
на марката.
(4) Допуснатото от съда обезпечение се
вписва в Държавния регистър на марките по
искане на една от страните по иска. Искането
трябва да съдържа данни за притежателя на
марката и за лицето, в чиято полза е допуснато
обезпечението, данни за марката и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага
документ, с който е допуснато обезпечението.
(5) Обезпечението по ал. 1 – 4 има действие
по отношение на притежателя на марката или
лицензополучателя на изключителна лицензия
от датата на получаване на съобщението за
налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър
на марките.“
§ 12. В чл. 22б, ал. 3 думата „момента“ се
заменя с „датата“.
§ 13. В чл. 22в, ал. 2 думата „молба“ са
заменя с „искане“.
§ 14. В чл. 23, ал. 2 думите „лице с правен
интерес“ се заменят с „всяко лице“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по искане на всяко лице“
се заличават.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „по
искане на лице с правен интерес“ се заличават,
а преди думата „когато“ се добавя „и“.
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Искане по ал. 1 може да се подаде от
всяко лице.
(5) Искане по ал. 3 може да се подаде от
следните лица:
1. по т. 1 – от лицата по чл. 38б, ал. 1, които
не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 38б или опозицията им е отхвърлена
като недопустима;
2. по т. 3 и 4 – от действителния притежател
на марката;
3. по т. 5 – от притежателя на по-ранното
право;
4. по т. 6 – от търговеца, който смята, че
неговата фирма се състои от или се съдържа
в марката.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „и 12“ се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
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6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „негова молба“ се заменят с „негово
искане“.
7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 16. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявката за регистрация на марка се
подава в Патентното ведомство директно,
по пощата, по факс или по електронен път.
Когато заявката се подава по електронен път,
идентификация чрез уникален идентификатор
на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис
по смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис не са задължителни.“
§ 17. В чл. 33, ал. 2 думата „тримесечен“ се
заменя с „двумесечен“.
§ 18. Член 35 се отменя.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена.“
2. В ал. 2:
а) в изречение второ думата „тримесечен“
се заменя с „едномесечен“;
б) създава се ново изречение трето: „До един
месец след изтичането на този срок таксите
могат да бъдат платени в двоен размер.“;
в) досегашното изречение трето става изречение четвърто.
3. В ал. 3, изречение трето думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.
§ 20. Член 36а се отменя.
§ 21. Член 36б се отменя.
§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тримесечен срок от приключване на
формалната експертиза или от публикацията
на международната регистрация в официалния
бюлетин на Патентното ведомство се извършва
експертиза по чл. 11.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато марката съдържа елемент, който
няма отличителни белези, и когато включването
на този елемент в марката може да породи
съмнения относно обхвата на закрила на марката, може да се изиска като условие за регистрацията на марката заявителят да декларира,
че той няма да се позовава на изключителни
права по отношение на този елемент.
(4) Когато в срока по ал. 2 заявителят не
отговори, не направи основателни възражения
и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема решение за пълен или частичен
отказ. При частичен отказ заявителят може в
двумесечен срок от получаване на решението
или в производството по жалба срещу решението да подаде молба за разделяне на заявката.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 23. Член 37а се отменя.
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§ 24. Създава се чл. 37б:
„Публикация на заявката
Чл. 37б. (1) Всяка заявка, която отговаря
на изискванията за формална редовност и на
изискванията на чл. 11, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
Публикацията се извършва в едномесечен
срок след приключване на експертизата по
чл. 37 или след влизане в сила на решението
по чл. 37, ал. 4.
(2) Публикацията съдържа входящия номер,
датата на подаване и приоритета, когато такъв
е претендиран, данни за заявителя, данни за
представителя по индустриална собственост,
когато има такъв, вида на марката, изображението на марката, класовете и списъка на
стоките и услугите, за които е заявена.
(3) Международните регистрации, по които
Република България е посочена страна, се публикуват в официалния бюлетин на Патентното
ведомство в едномесечен срок от уведомяването
на ведомството за международната регистрация.
(4) Заявката не се публикува, когато:
1. е оттеглена съгласно чл. 38, ал. 1;
2. се смята за оттеглена по чл. 36, ал. 2;
3. производството по нея е прекратено съгласно чл. 36, ал. 5.“
§ 25. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато
заявителят оттегли заявката си, се постановява
решение за прекратяване на производството.“
2. В ал. 3 думата „молба“ се заменя с „искане“.
§ 26. Създават се чл. 38а – чл. 38ж:
„Възражения от трети лица
Чл. 38а. (1) В тримесечен срок от датата на
публикация на заявката всяко физическо или
юридическо лице, както и сдружения, представ
ляващи фабриканти, производители, доставчици
на услуги, търговци или потребители, могат да
подадат възражение срещу регистрацията на
марката на основание чл. 11.
(2) Възражението се подава в писмена форма
и съдържа основания и мотиви.
(3) Лицето, подало възражението, не е участник в производството по заявката.
(4) Възражението се изпраща на заявителя,
който може да представи становище по него.
(5) Възражението се разглежда от отдела
по опозиция.
Опозиция срещу регистрацията
Чл. 38б. (1) Притежателят на по-ранна
марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на
по-ранната марка, действителният притежател
на нерегистрирана марка, която се използва
в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка
за регистрация, както и притежател на марка,
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заявена на името на агент или представител
на притежателя без негово съгласие, може на
основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция
срещу:
1. регистрацията на марка, заявена по този
закон;
2. признаването на действието на международна регистрация на територията на Република
България.
(2) Опозицията по ал. 1, т. 1 се подава в
тримесечен срок от публикацията на заявената
марка в официалния бюлетин на Патентното
ведомство.
(3) Опозицията по ал. 1, т. 2 се подава в
срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията
на международната регистрация в официалния
бюлетин на Патентното ведомство.
(4) Опозицията се подава в два екземпляра,
трябва да е мотивирана, да съдържа данни за
лицето, което я подава, за марката – обект на
опозицията, правното основание, на което се
базира, и да е придружена с доказателства,
когато е необходимо. Когато опозицията се
основава на общоизвестна марка или на марка,
ползваща се с известност, тя трябва да е придружена с доказателства за общоизвестността
или известността на марката.
(5) Към опозицията се прилага документ
за платена такса.
(6) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 1, се
уведомява заявителят на марката – обект на
опозицията.
(7) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 2, се
уведомява Международното бюро.
Проверка за допустимост и формална
редовност на опозицията
Чл. 38в. (1) За всяка опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б,
ал. 1, 2 и 3.
(2) Опозиция, която не е подадена в срок
и/или за която таксата не е заплатена в срока
по чл. 38б, ал. 2 или не е подадена от лице по
ал. 1, е недопустима и по нея производство
не се образува, за което се уведомява лицето,
което я е подало.
(3) За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б,
ал. 4 и когато се констатират недостатъци, се
уведомява лицето, което я е подало, като му се
предоставя двумесечен срок за отстраняването
им. Когато недостатъците не бъдат отстранени
в този срок, се взема решение за прекратяване
на производството.
Производство по опозиция
Чл. 38г. (1) Опозицията се разглежда от
състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е
председател на състава.
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(2) Единият екземпляр от опозицията заедно
с доказателствата се изпраща на заявителя на
марката – обект на опозиция. Едновременно с
това на двете страни се изпраща уведомление,
с което им се предоставя тримесечен срок за
постигане на споразумение, който започва да
тече от датата на изпращане на уведомлението.
Този срок може да се удължава двукратно с
по три месеца по писмено искане, подписано
от страните.
(3) Когато страните депозират споразумение
по спора в срока по ал. 2, производството по
опозицията се прекратява.
(4) Когато в срока по ал. 2 не бъде депозирано
споразумение, на заявителя на марката – обект
на опозиция, се предоставя двумесечен срок
за отговор на опозицията. Ако в този срок
заявителят на марката – обект на опозиция,
не отговори, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея
доказателства.
(5) Отговорът на заявителя на марката – обект на опозиция, се изпраща на лицето,
подало опозицията, като му се предоставя
едномесечен срок за становище.
(6) По искане на заявителя на марката – обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално
използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката
на марката – обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за
неизползването є, при условие че по-ранната
марка е регистрирана поне 5 години преди
датата на подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на лицето, подало
опозиция, се предоставя двумесечен срок. Ако
такива доказателства не бъдат представени, се
взема решение за отхвърляне на опозицията
като неоснователна.
(7) Искането по ал. 6 се прави при първата предоставена на заявителя възможност да
представи отговор по подадената опозиция.
(8) В 6-месечен срок от приключване на
размяната на кореспонденция между страните
съставът на отдела по опозиция разглежда
опозицията, становището на заявителя на марката – обект на опозиция, и на лицето, подало
опозицията, и представените доказателства, ако
има такива, и постановява решение.
(9) Когато опозицията е неоснователна, се
взема решение за отхвърлянето є.
(10) Когато опозицията е основателна, се
взема решение за частичен или пълен отказ на
регистрацията на марката – обект на опозиция.
(11) Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба
на Министерския съвет.
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Спиране на производството
Чл. 38д. (1) Производството по опозицията
се спира по искане на заявителя на марката – обект на опозиция, когато е подадено
искане за заличаване, отменяне или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 на регистрацията
на по-ранната марка.
(2) Производството по опозицията се спира
служебно, когато опозицията се основава на
по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 2,
4 или 6 или на марка, за която не е изтекъл
срокът за подаване на искане за подновяване
на регистрацията съгласно чл. 39, ал. 3, или
когато решението по опозицията зависи от
предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган.
(3) Производството по ал. 1 се възобновява
по искане на заявителя на марката след влизането в сила на решението по съответното
искане или след вписване на прекратяването
в Държавния регистър на марките.
(4) Производството по ал. 2 се възобновява
служебно след влизането в сила на решението
по по-ранната заявка, на която се основава
опозицията, след изтичането на срока по чл. 39,
ал. 3 или след решението на съответния компетентен орган.
Регистрация
Чл. 38е. (1) В едномесечен срок от изтичане
на срока по чл. 38б, ал. 2 или 3, когато не е
подадена опозиция или когато опозицията е
отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя
се изпраща уведомление за плащане на такси
за регистрация, публикация и издаване на
свидетелство и му се предоставя едномесечен
срок за плащането им. Таксите могат да бъдат
платени в двоен размер до един месец след
изтичането на предоставения срок.
(2) Когато таксите по ал. 1 бъдат заплатени, в едномесечен срок се взема решение за
регистрация на марката. Марката се вписва в
Държавния регистър на марките, публикува се
в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за
регистрация.
Постановяване на решенията
Чл. 38ж. (1) Решенията по заявка за регистрация на марки се постановяват от държавен
експерт, който води и кореспонденцията по
заявката.
(2) Решенията по постъпили опозиции се
постановяват от състав по чл. 38г, ал. 1, чийто
председател е държавен експерт.“
§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя с
„искане“ и думата „придружена“ се заменя с
„придружено“.

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 2 думата „Молбата“ се заменя с
„Искането“.
3. В ал. 3 думата „Молбата“ се заменя с
„Искането“.
4. В ал. 4 думата „молбата“ се заменя с
„искането“.
§ 28. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Притежателят или заявителят на марка
е длъжен да уведомява Патентното ведомство
за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването є.“
§ 29. В чл. 41, ал. 2 думата „молба“ се заменя с „искане“.
§ 30. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. жалби срещу решения на отдела по опозиции по чл. 38в, ал. 3 и чл. 38г, ал. 6, 9 и 10;“;
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Редът за разглеждане на споровете се
определя с наредба на Министерския съвет.“
§ 31. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателят на Патентното ведомство“ се заличават и пред думата
„постановява“ се добавя „се“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато жалбата е основателна, решението се отменя и се постановява решение за
връщане на заявката за повторно разглеждане,
за регистрация на марката или за възобновяване
на производството.“
3. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство“ се заличават.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Решенията по ал. 1 – 3 се вземат от
председателя на Патентното ведомство или от
оправомощен от него заместник-председател.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 32. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато
искането е по чл. 26, ал. 3, т. 4 и е придружено
с влязло в сила решение, с което е установено,
че заявителят е действал недобросъвестно при
подаване на заявката, не се изпраща екземпляр
от искането на притежателя на марката, а се
постановява решение за заличаване на марката.“
2. В ал. 4 думите „председателят на Патентното ведомство“ се заличават и пред думата
„взема“ се добавя „се“.
3. В ал. 5 думите „председателят на Патентното ведомство“ се заличават и пред думата
„взема“ се добавя „се“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Решенията по ал. 1, 4 и 5 се вземат от
председателя на Патентното ведомство или от
оправомощен от него заместник-председател.“
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5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думата „тримесечен“ се заменя с „6-месечен“.
§ 33. Член 47 се изменя така:
„Продължаване на срокове
Чл. 47. Сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37,
ал. 2, чл. 38в, ал. 3 и чл. 38г, ал. 4 и 6 могат
да бъдат продължени еднократно със същата
продължителност по искане на заявителя или
притежателя, подадено преди изтичането им.
Искането не се уважава, когато към него не е
приложен документ за платена такса.“
§ 34. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думата „молба“ се
заменя с „искане“.
2. В изречение второ думата „Молбата“ се
заменя с „Искането“.
§ 35. В чл. 49 думите „общоизвестна марка и
марка, ползваща се с известност“ се заличават,
а думата „тях“ се заменя с „нея“.
§ 36. В чл. 50а, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Патентното ведомство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрация.“
§ 37. Член 50б се отменя.
§ 38. В чл. 57а, ал. 2 думите „Министерството
на земеделието и продоволствието“ са заменят
с „Министерството на земеделието и храните“.
§ 39. В чл. 60 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявката за регистрация на географско
означение се подава в Патентното ведомство
директно, по пощата, по факс или по електронен
път. Когато заявката се подава по електронен
път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по
индустриална собственост, както и електронен
подпис по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис не са задължителни.“
§ 40. В чл. 63, ал. 1 се създават изречения
второ и трето: „Заявката се подава в Патентното
ведомство директно, по пощата, по факс или
по електронен път. Когато заявката се подава
по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както
и електронен подпис по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис
не са задължителни.“
§ 41. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думата „молба“ се заменя с „искане“, а думата „подадена“ се заменя
с „подадено“;
б) в изречение второ думата „Молбата“ се
заменя с „Искането“, а думата „нея“ се заменя
с „него“.
2. В ал. 2 думата „молба“ се заменя с „искане“, а думата „Молбата“ се заменя с „Искането“.
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§ 42. В чл. 69, ал. 4 думата „молба“ се заменя
с „искане“ и думата „придружена“ се заменя
с „придружено“.
§ 43. В чл. 72а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент 40/94/ЕС на
Съвета за търговската марка на Общността,
наричан по-нататък „Регламент“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 207/2009“.
2. В ал. 4 и 5 думата „Регламента“ се заменя
с „Регламент (ЕО) № 207/2009“.
§ 44. В чл. 72б, ал. 1 думата „Регламента“
се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009“.
§ 45. В чл. 72в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 108 – 110 от Регламента“ се заменят с „чл. 112 – 114 от Регламент
(ЕО) № 207/2009“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато искането по ал. 1 бъде допуснато
от Ведомството за хармонизация на вътрешния
пазар (търговски марки и дизайн) и е изпратено
на Патентното ведомство, Патентното ведомство
уведомява заявителя или притежателя на марката на Общността, че ще разгледа искането,
ако в двумесечен срок заявителят представи:
1. превод на документите на български език;
2. изображения на марката;
3. документ за платени такси за заявяване
и експертиза;
4. местен представител по индустриална
собственост.“
§ 46. В чл. 72г навсякъде думата „Регламента“ се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009“.
§ 47. В чл. 72д думата „Регламента“ се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009“.
§ 48. В чл. 81 се създава нова ал. 6:
„(6) Алинеи 1 и 5 не се прилагат по отношение на стоки, които преминават транзитно
през територията на Република България.“
§ 49. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата „проверка“ се поставя точка
и текстът до края се заличава;
б) създава се изречение второ: „За извършване на проверката може да се изисква
съдействие от органите на Министерството на
вътрешните работи.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 50. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се отменя.
2. Създават се т. 13, 14 и 15:
„13. „Опозиция“ е възможност, с която лицата
по чл. 38б, ал. 1 разполагат, за да се противопоставят на регистрацията на марка, заявена
по реда на този закон или на признаването на
действието на международна регистрация на
територията на Република България.
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14. „Агент или представител“ за целите на
чл. 26, ал. 3, т. 3 е всяко лице, което действа
или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марка въз основа на правна
или фактическа връзка с него по отношение
на стоките или услугите, означени с марката.
15. „Фирма“ за целите на чл. 26, ал. 3, т. 6
не включва вида на търговеца.“
§ 51. В § 26 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските
означения (ДВ, бр. 73 от 2006 г.) се правят
следните изменения:
1. В ал. 2 думата „Регламента“ се заменя с
„Регламент (ЕО) № 207/2009“.
2. В ал. 3 думите „чл. 42 от Регламента“ се заменят с „чл. 41 от Регламент (ЕО) № 207/2009“,
а думите „чл. 8 от Регламента“ се заменят с
„чл. 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „чл. 51 от Регламента“ се заменят с „чл. 52 от Регламент (ЕО) № 207/2009“;
б) в т. 2 думите „чл. 52, ал. 1 и 2 от Регламента“ се заменят с „чл. 53, ал. 1 и 2 от
Регламент (ЕО) № 207/2009“.
4. В ал. 5 думите „чл. 106 и 107 от Регламента“ се заменят с „чл. 110 и 111 от Регламент
(ЕО) № 207/2009“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) Този закон се прилага за заявки за
регистрация на марки и за заявки за регистрация
на географски означения, които са подадени
след влизането му в сила, както и за заявки
за регистрация на марки и за регистрация на
географски означения, по които няма влязло
в сила решение.
(2) Заявките за регистрация на марки, които
са публикувани до влизането в сила на този
закон, се разглеждат по досегашния ред.
§ 53. Този закон се прилага по отношение
на искания за отменяне и заличаване на регистрацията, по които до влизането му в сила
няма влязло в сила решение.
§ 54. Исканията за обявяване на марка за
общоизвестна или ползваща се с известност,
по които до влизането в сила на този закон
няма влязло в сила решение, се разглеждат по
досегашния ред.
§ 55. Министерският съвет приема наредбата по чл. 38г, ал. 11 и наредбата по чл. 42,
ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон.
§ 56. В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от
1993 г.; изм., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г.,
бр. 81 от 1999 г., бр. 45 и 66 от 2002 г.; попр.,
бр. 68 от 2002 г.; изм., бр. 17 от 2003 г., бр. 30
и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г. и бр. 36 от
2008 г.) в чл. 81, ал. 1 думите „издава правилник
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за вътрешното устройство на ведомството“ се
заменят с „утвърждава устройствения правилник
на ведомството и го обнародва в „Държавен
вестник“.
§ 57. Законът влиза в сила три месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, 3, 5, 6, § 7, т. 1, букви „г“
и „д“, § 8, 15, 16, 17, 19, 20 – 24, 26, 30, 33, 35,
36, 37, 39 и 40, които влизат в сила 12 месеца
след обнародването на закона.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 февруари 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1891

УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от ХLI
Народно събрание на 25 февруари 2010 г.
Издаден в София на 4 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10,
45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67,
95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53,
69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102,
103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57
и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм.,
бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52,
53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 13:
„(13) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изготвя и представя в Министерството на труда и социалната
политика и в надзорния съвет на Националния
осигурителен институт информация за размера
на събраните социалноосигурителни вноски,
тенденциите и предприетите мерки за тяхната
събираемост на шестмесечие.“
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§ 2. Създава се нов чл. 6а:
„Осигурителни вноски и осигурителен доход на
лица, командировани в друга държава – членка
на Европейския съюз, в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация
Швейцария
Чл. 6а. (1) Осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда
на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда, се дължат
върху получените, включително начислените и
неизплатените, брутни месечни възнаграждения
или неначислените месечни възнаграждения,
както и други доходи от трудова дейност в
приемащата държава и в България, но върху
не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху
не повече от максималния месечен размер на
осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 1.
(2) Осигурителните вноски за лицата по
ал. 1 се дължат в размерите по чл. 6, ал. 1 и
се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3.“
§ 3. В чл. 45 ал. 4 се изменя така:
„(4) За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата.“
§ 4. Член 123ж се изменя така:
„Информационна система
Чл. 123ж. (1) За дейността си по допълнително пенсионно осигуряване дружеството
изгражда и поддържа информационна система,
която трябва да отговаря на изисквания, определени с наредба на комисията.
(2) Информационната система трябва да
осигурява възможност за осъществяване на
електронен обмен на данни в съответствие
с правилата, определени от Административната комисия по чл. 71 от Регламент (EО)
№ 883/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. за координация на
системите за социално осигуряване, както и за
съпътстващия го национален обмен на данни.“
§ 5. В чл. 202 се създава ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителното дружество
може да събира допълнителна такса в размер
до 20 лв. при прехвърляне на средствата по
индивидуалната партида в пенсионната схема
на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2.
Таксата се заплаща от осигуреното лице.“
§ 6. В чл. 257, ал. 1 се създава т. 4:
„4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на
Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2.“
§ 7. След чл. 343 се създава част втора „а“
с чл. 343а – 343е:
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„ЧАСТ ВТОРА „А“
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕНСИОННАТА
СХЕМА НА ОБЩНОСТИТЕ
Гл а в а

т р и д е с е т

и

о с м а

„ а “

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА
ОТ И КЪМ ПЕНСИОННАТА СХЕМА НА
ОБЩНОСТИТЕ
Право на прехвърляне на пенсионни права в
пенсионната схема на Общностите
Чл. 343а. (1) Осигурявано по българското
законодателство лице, което постъпи на работа
като служител на Общностите, има право да
прехвърли в пенсионната схема на Общностите
заедно или поотделно по свой избор:
1. актюерския еквивалент на пенсионните
права за старост от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване;
2. средствата по своята индивидуална партида в универсален пенсионен фонд и/или в
професионален пенсионен фонд, и/или във
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми.
(2) Кръгът на лицата, които имат право на
прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с
Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на
другите служители на Общностите, установени
с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68
на Съвета от 29 февруари 1968 г.
(3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1
се извършва, ако не е отпусната пенсия от
държавното обществено осигуряване, свързана
с трудова дейност.
(4) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 2
се извършва, ако не е отпусната пенсия от
съответния фонд за допълнително пенсионно
осигуряване и не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на средствата
по индивидуалната партида.
(5) За прехвърляне на средства в пенсионната схема на Общностите не се прилагат
ограниченията за прехвърляне по чл. 171, ал. 1
и 2, чл. 236, ал. 3 и чл. 247, ал. 4.
(6) Разходите за банковия превод са за сметка
на Националния осигурителен институт или на
пенсионноосигурителното дружество, от което
се извършва прехвърлянето.
Последици от прехвърлянето на пенсионни
права в пенсионната схема на Общностите
Чл. 343б. (1) Осигурителният стаж, за който
е прехвърлен актюерски еквивалент по чл. 343а,
ал. 1, т. 1, не може да се ползва за определяне
на правото и размера на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
(2) С прехвърлянето на средствата по
чл. 343а, ал. 1, т. 2 по сметката на органа на
Общностите се погасява правото на пенсия от
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съответния фонд за допълнително пенсионно
осигуряване, а индивидуалната партида във
фонда се закрива.
(3) В случай че лицето е прехвърлило своите
пенсионни права от държавното обществено
осигуряване и е запазило правата си във фонд
за допълнително пенсионно осигуряване, то:
1. придобива право на пенсия от универсален
пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или при навършване
на възрастта за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3
или при условията на чл. 167, ал. 2;
2. придобива право на пенсия от фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при навършване
на 60-годишна възраст или до 5 години преди
навършването є;
3. може да изтегли средствата си от професионален пенсионен фонд при пенсиониране
от пенсионната схема на Общностите или от
универсален пенсионен фонд.
Право на прехвърляне на пенсионни права от
пенсионната схема на Общностите
Чл. 343в. (1) Лице, чието правоотношение с
орган на Общностите, по което е било осигурявано в пенсионната схема на Общностите, е
прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите
от него в тази схема пенсионни права:
1. във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, както и в универсален
пенсионен фонд, ако е родено след 31 декември
1959 г., или
2. във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или
3. на застраховател, който има право да
извършва дейност по раздел І, т. 1, буква
„б“ – „Застраховка за пенсия или рента“, от
приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(2) Кръгът на лицата, които имат право на
прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с
Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на
другите служители на Общностите.
(3) Прехвърляне на средствата по ал. 1,
т. 1 се извършва, когато лицето започне да
упражнява трудова дейност, за която подлежи
на задължително осигуряване по този кодекс.
Последици от прехвърлянето на пенсионни
права от пенсионната схема на Общностите в
държавното обществено осигуряване и фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване
Чл. 343г. (1) Когато лицето направи избор по
чл. 343в, ал. 1, т. 1, Националният осигурителен
институт разпределя средствата, получени от
пенсионната схема на Общностите, както следва:
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1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Общностите по
реда на чл. 343а, те постъпват, олихвени към
датата на трансфера, обратно във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване и
в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били
преведени;
2. за лице, родено преди 1 януари 1960 г. – по
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени
на базата на възнагражденията, върху които
лицето е осигурявано през целия период на
служба в Общностите, и размера на вноската
към момента на прехвърлянето;
3. за лице, родено след 31 декември
1959 г. – по фонд „Пенсии“ на държавното
обществено осигуряване и в избрания от лицето
универсален пенсионен фонд; прехвърлят се
средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано
през целия период на служба в Общностите, и
съответните размери на вноската към момента
на прехвърлянето.
(2) При изчисляване на средствата по ал. 1,
т. 2 и 3 се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен
доход в Република България към момента на
прехвърлянето.
(3) Размерът на сумата над средствата по
ал. 1, т. 1 и 2, съответно т. 3 се прехвърля в
избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(4) За осигурителен стаж в Република България се признава сборът от стажа по чл. 343б,
ал. 1 и действителният стаж в Общностите,
включително осигурителните периоди от други
държави, зачетени в стажа от Общностите.
Последици от прехвърлянето на пенсионни
права от пенсионната схема на Общностите
само във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване
Чл. 343д. Лице, прехвърлило само във фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване средствата, представляващи неговите
пенсионни права от пенсионната схема на
Общностите:
1. няма право да ги изтегли преди придобиване право на пенсия по т. 3;
2. няма право на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по чл. 248, ал. 2;
3. придобива право на пенсия от този фонд
при навършване на възрастта за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1 – 3;
4. има право да получава само пожизнена
пенсия от този фонд.
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Подзаконова уредба
Чл. 343е. Министерският съвет определя с
наредба:
1. реда за прехвърляне на пенсионни права
от и към пенсионната схема на Общностите;
2. начина за изчисляване на актюерския
еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1;
3. начина за олихвяване по чл. 343г, ал. 1,
т. 1.“
§ 8. В чл. 344, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „част втора“ се добавя „и част втора „а“.
§ 9. В чл. 351, ал. 1 след думите „част втора“
се добавя „или част втора „а“.
§ 10. В чл. 354, ал. 1 след думите „част
втора“ се добавя „и част втора „а“.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
„10. „Минимални ставки на заплащане“ са
определените от националното законодателство
и/или от практиката на приемащата държава.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) По смисъла на част втора „а“ от този
кодекс:
1. „Пенсионна схема на Общностите“ е
пенсионната схема, уредена с Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности
и с Условията за работа на другите служители
в Общностите.
2. „Орган на Общностите“ е всеки орган, за
който се прилагат Правилникът за длъжностните
лица на Европейските общности и Условията
за работа на другите служители в Общностите.
3. „Актюерски еквивалент на пенсионните
права за старост“ е настоящата стойност на
всички бъдещи пенсионни плащания, които
би получило осигуреното лице след пенсионирането си и съответстващи на придобития от
него осигурителен стаж.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Допълнителна разпоредба
§ 12. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г.
относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Този закон се прилага и към заявления
за прехвърляне на пенсионни права, подадени
преди влизането му в сила.
§ 14. Министерският съвет приема наредбата
по чл. 343е в 6-месечен срок от обнародването
на този закон в „Държавен вестник“.
§ 15. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ,
бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30,
33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53,
97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г.
и бр. 24 и 41 от 2009 г.) се създава чл. 230б:
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„Застраховка за пенсия или рента при прехвърляне на пенсионни права от пенсионна схема
на Общностите
Чл. 230б. Когато се сключват при прехвърляне на пенсионни права по чл. 343в, ал. 1, т. 3
от Кодекса за социално осигуряване, договорите
по застраховка за пенсия или рента уреждат:
1. осигуряване на пожизнени месечни плащания на застрахованото лице не по-рано от
навършване на 60-годишна възраст и не покъсно от навършване на 65-годишна възраст;
2. недопустимост за прекратяване на договора
преди навършване на определената в него възраст по т. 1 и след започване на пожизнените
месечни плащания;
3. изплащане на дължимата по застрахователния договор сума на наследниците или
на третите ползващи се лица при смърт на
застрахованото лице.“
§ 16. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г.) се правят следните
изменения:
1. В § 19и от преходните и заключителните
разпоредби в ал. 3 думите „чл. 40а, ал. 4 и 5“
се заменят с „чл. 40а, ал. 2 и 3“.
2. В § 69 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ,
бр. 101 от 2009 г.) думите „1 март“ се заменят
с „30 юни“.
§ 17. Параграф 2 влиза в сила 6 месеца след
влизането в сила на този закон и се прилага и
спрямо командировани лица, за които се прилага българското законодателство, определено
като приложимо съгласно Регламент (ЕИО)
№ 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за
прилагането на схеми за социално осигуряване
на заети лица и членове на техните семейства,
които се движат в рамките на Общността, а
§ 16, т. 2 влиза в сила от 28 февруари 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 февруари 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1890
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УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора между правителството на Република България и
правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, приет от
ХLI Народно събрание на 25 февруари 2010 г.
Издаден в София на 4 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между прави
телството на Република България и правител
ството на Кралство Бахрейн за насърчаване
и защита на инвестициите
Член единствен. Ратифицира Договора
между правителството на Република България
и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, подписан
на 26 юни 2009 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 февруари 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1889

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на управителя на Нацио
налния осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 37, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване, както и във връзка с
подадена оставка пред Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Сотир Георгиев Ушев като управител на Националния осигурителен институт.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 25 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1894
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Ким Мьонг-джин, извънреден и пълномощен посланик на Република
Корея в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието и укрепването
на българо-корейските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 25 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1957

УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Пауло Америко Вейга
Воловски, извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия
в Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големите
му заслуги за укрепването и развитието на
българо-бразилските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 25 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1958

УКАЗ № 38
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Херонимо Кортес Фунес, извънреден и пълномощен посланик на
Република Аржентина в Република България,
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с орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите му заслуги за укрепването и развитието на българо-аржентинските
отношения и по повод окончателното му
отпътуване от страната.
Издаден в София на 25 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

1959

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 2 МАРТ 2010 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с
Постановление № 340 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 4 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 думата „трима“ се заличава.
2. В чл. 7 се създават т. 8 – 10:
„8. разработва насоки за информационнопроучвателната и аналитичната дейност на
звената в дипломатическата служба;
9. поддържа работни контакти със звената за планиране и анализ в министерствата
на външните работи на държавите членки и
институциите на ЕС и НАТО и на други международни партньори на Република България;
10. поддържа работни контакти, обмен на
информация и сътрудничество с държавни институции, изследователски центрове, институти
и неправителствени организации по въпроси на
формирането на външната политика и разработва теми и основни параметри при възлагането
на външни проучвания или други дейности с
използването на бюджетни средства.“
3. В чл. 9 ал. 2 се отменя.
4. В чл. 11:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Дейността на говорителя се подпомага
от дирекция „Информация и комуникация“.“
5. В глава втора, в наименованието на раздел
VІІ думите „юридически съветник“ се заличават.
6. Член 16 се изменя така:
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„Чл. 16. Министърът определя със заповед
измежду директорите на дирекции в министерството до четирима генерални директори.“
7. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в
23 дирекции, инспекторат и звено „Кризисен
център“.“;
б) в ал. 3 числото „1470“ се заменя с „1480“.
8. В глава трета се създава раздел ІІІа:
„Раздел ІІІа
Звено „Кризисен център“
Чл. 22а. (1) Звено „Кризисен център“ организира работата на министерството при
възникване на кризисни ситуации с български
граждани в чужбина, координира дейността
на междуведомствено равнище и осъществява
взаимодействие със структурите на ЕС за сътрудничество по време на кризисни консулски
ситуации.
(2) При възникване на кризисни ситуации
се създават кризисни щабове, в които могат
да бъдат привличани различни специалисти
и експерти от състава на дипломатическата
служба и от други ведомства.
(3) Звено „Кризисен център“ е на пряко
подчинение на постоянния секретар.“
9. В чл. 23 се създава т. 6:
„6. дирекция „Правна“.“
10. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. Дирекция „Правна“:
1. оказва съдействие по правни въпроси на
министъра, заместник-министрите, постоянния
секретар, административния секретар и на
структурните звена в министерството;
2. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции по
дела, по които страна е министерството или
министърът; анализира и обобщава състоянието
на заведените от и срещу министерството дела;
3. дава устни и писмени становища относно правните основания за изпълнението на
влезли в сила съдебни решения и съгласува
за законосъобразност издадените във връзка
с това заповеди;
4. предприема необходимите правни действия
по събиране вземанията на министерството;
5. съгласува за законосъобразност трудовите
договори и административните актове, свързани
с възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите и служебните правоотношения на
служителите в министерството;
6. съгласува за законосъобразност и дава
становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра,
заместник-министрите, постоянния или административния секретар;

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

7. дава устни и писмени становища относно
правните основания за налагане на дисциплинарни наказания на служителите и за търсене
на имуществена отговорност от виновните
длъжностни лица;
8. съгласува за законосъобразност договорите, по които министерството е страна, с
изключение на международните договори;
9. дава устни и писмени становища по правни
въпроси във връзка със структурни промени в
министерството и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;
10. координира работата по подготовката
и представянето на документите за участието
на министъра в заседанията на Министерския
съвет;
11. изготвя становища по проекти на закони и други нормативни актове; участва при
подготовката на проекти на нормативни актове; анализира резултатите от прилагането на
нормативните актове, свързани с дейността на
министерството;
12. осъществява правни действия по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
съдебни решения за възстановяване на работа
на служители, на които прекратяването на
трудовото или служебното правоотношение с
министерството е било признато за незаконно.“
11. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Политически въпроси“;
2. дирекция „Съседни страни“;
3. дирекция „Европейски страни“;
4. дирекция „Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия“;
5. дирекция „Азия, Австралия и Океания“;
6. дирекция „Америка“;
7. дирекция „Близък изток и Африка“;
8. дирекция „ООН и глобални въпроси“;
9. дирекция „Политика за сигурност“;
10. дирекция „Права на човека“;
11. дирекция „Консулски отношения“;
12. дирекция „Европейски съюз“;
13. дирекция „Международно сътрудничество
за развитие“;
14. дирекция „Международно право и право
на ЕС“;
15. дирекция „Държавен протокол“;
16. дирекция „Информация и комуникация“.“
12. В чл. 30, ал. 1:
а) в т. 8 думите „свързани със сигурността в
Югоизточна Европа; политиката на България
в регионите на Черно море, Централна Азия
и Средиземноморието; международни въпроси на сигурността, като Афганистан, Близкия
изток, Иран; енергийната сигурност; борбата
с тероризма и др.“ се заличават;
б) точка 9 се изменя така:
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„9. съгласува съвместно с компетентните
дирекции в министерството позиции и становища по участието на Република България в
регионални инициативи, стратегии и политики
на ЕС и осъществява координация и съгласуване
на позиции с компетентни по проблематиката
министерства и ведомства.“;
в) точка 10 се отменя.
13. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „Азия, Африка, Австралия
и Океания“ се заменят с „Азия, Австралия и
Океания, Близък изток и Африка“;
б) в ал. 2, т. 2 и 3 думите „Икономическо
сътрудничество и регионални инициативи“ се
заменят с „Международно сътрудничество за
развитие“.
14. В чл. 35 ал. 3 и 4 се отменят.
15. В чл. 36:
а) създава се нова т. 8:
„8. осъществява координирано с компетентните дирекции в министерството съдействие на
страните от Югоизточна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС, в рамките на финансовите
инструменти на ЕС за региона (инструмент за
предприсъединителна помощ);“;
б) досегашните т. 8 – 11 стават съответно
т. 9 – 12;
в) създава се нова т. 13:
„13. изработва становища и позиции и осъществява обща координация на участието на
Република България в Световната търговска
организация, в Европейското икономическо
пространство и в други международни икономически и финансови институции съвместно с
водещите министерства и ведомства;“;
г) създават се т. 14 и 15:
„14. съдейства при подготовката и съгласуването на национални позиции и становища
при формиране на общите позиции на ЕС в
институциите по т. 13 съвместно с водещите
министерства и ведомства;
15. съгласува съвместно с компетентните
дирекции в министерството позиции и становища по участието на Република България в
регионални инициативи, стратегии и политики
на ЕС и осъществява координация и съгласуване
на позиции с компетентни по проблематиката
министерства и ведомства;“;
д) досегашните т. 12 и 13 стават съответно
т. 16 и 17.
16. Член 37 се отменя.
17. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Дирекция „Международно сътрудничество за развитие“:
1. отговаря за участието на Република България в международното сътрудничество за
развитие по многостранна и двустранна линия;
2. отговаря за формирането на българската политика на развитие и съгласуването є с
другите страни – членки на ЕС;
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3. координира по въпроси на международното
сътрудничество за развитие подготовката на
национални позиции и участието в заседанията
на Европейския съвет, Съвет „Общи въпроси“,
Съвет „Външни работи“, Комитета на постоянните представители към ЕС във формат 2
(Корепер II) и на постоянните работни групи
към Съвета на ЕС „КОДЕВ“ (Сътрудничество за
развитие), „АКТ“ (Сътрудничество със страните
от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн)
и „КОХАФА“ (Хуманитарна и продоволствена
помощ) – формат „Хуманитарна помощ“;
4. отговаря за сътрудничеството на Република
България с Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) и координира съответните дейности по линия на други
министерства и ведомства;
5. координира участието на Република България в комитетите на ЕС по инструментите
за предоставяне на външна помощ;
6. координира изработването на законодателство и планови документи в областта на
политиката на развитие, изграждането на институционален капацитет за участието на Република
България в международното сътрудничество за
развитие и за предоставяне на българска помощ
за развитие и хуманитарна помощ;
7. осъществява функциите на секретариат на
Съвет „Международно сътрудничество за развитие“ към министъра и на междуведомствената
Работна група „Политика на развитие“;
8. отговаря за събирането и обобщаването
на статистически данни за предоставената от
Република България официална помощ за развитие и хуманитарна помощ;
9. координира участието на други ведомства
и неправителствени организации в предоставянето на официална помощ за развитие;
10. осъществява контрол и наблюдение върху
изпълнението на програмите и проектите за
българската помощ за развитие и хуманитарна
помощ;
11. съвместно с компетентните дирекции
в министерството участва в подготовката на
национални позиции по икономическите споразумения на ЕС с трети страни.“
18. В чл. 39:
а) досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „Дирекция „Международно право“ се
заменят с „Дирекция „Международно право и
право на ЕС“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Дирекция „Международно право и право
на ЕС“ осъществява съдействие по въпросите
на европейското право и организира осъществяването на процесуалното представителство и
правната защита на Република България пред
съдебните институции на ЕС, като:
1. разработва анализи и становища по правните аспекти на членството в ЕС;
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2. изготвя или организира подготовката на
съдебни книжа и документи по всяко дело, по
което Република България е страна или има
правен интерес, в изпълнение на решение на
Министерския съвет за одобряване на позиция;
3. представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря
на Съда на Европейския съюз и от Секретаря
на Общия съд;
4. поддържа регистър относно делата в съдебните институции на ЕС, по които Република
България е страна;
5. проучва и анализира практиката на съдебните институции на ЕС във връзка с дейността
на дирекцията по т. 2;
6. съвместно с дирекция „Координация по
въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет наблюдава
осъществяването на необходимите мерки,
свързани с изпълнението на влезлите в сила
решения на съдебните институции на ЕС по
дела, по които Република България е страна;
7. предоставя информация относно делата,
по които Република България е страна;
8. осигурява организационно и технически
работата на Съвета за правна защита.“
19. Член 40 се отменя.
20. Член 41 се отменя.
21. В чл. 43 думите „Дирекция „Информация,
връзки с обществеността и европейска комуникация“ се заменят с „Дирекция „Информация
и комуникация“.
22. Приложение № 1 към чл. 19, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 19, ал. 4
Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена
в Министерството на външните работи – 636
щатни бройки, и в задграничните представителства – 844 щатни бройки
Политически кабинет, включително
съветници, експертни и технически
Постоянен секретар
Административен секретар
дирекция „Вътрешен одит“
Инспекторат
Звено „Кризисен център“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
в т.ч. отдел „Задгранични
представителства“ – 844 щатни бройки
дирекция „Канцелария и архив“
дирекция „Финансово-стопански
дейности“
дирекция „Управление на собствеността“

20
1
1
10
5
5
1084
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дирекция „Защита на дейността и
информацията“
дирекция „Правна“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Политически въпроси“
дирекция „Съседни страни“
дирекция „Европейски страни“
дирекция „Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия“
дирекция „Азия, Австралия и Океания“
дирекция „Америка“
дирекция „Близък изток и Африка“
дирекция „ООН и глобални въпроси“
дирекция „Политика за сигурност“
дирекция „Права на човека“
дирекция „Консулски отношения“
дирекция „Европейски съюз“
дирекция „Международно
сътрудничество за развитие“
дирекция „Международно право и
право на Европейския съюз“
дирекция „Държавен протокол“
дирекция „Информация и комуникация“

54
16
354
20
23
24
13
15
14
13
24
26
13
60
30
13
22
26
18“

§ 2. В Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за организация и координация
по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г. и бр. 4 и
5 от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 2 буква „г“ се изменя така:
„г) началникът на отдел „Европейско право
и процесуално представителство пред съдебните
институции на Европейския съюз“ в дирекция
„Международно право и право на ЕС“ на Министерството на външните работи;“.
2. В чл. 18, ал. 3, т. 1 думите „Европейски
съюз“ и „Правна“ се заменят с „и „Европейски
съюз“.
3. В чл. 23, ал. 2 думите „в дирекция „Европейски съюз“ и в дирекция „Правна“ се заменят
с „и в дирекция „Европейски съюз“.
4. Навсякъде в постановлението думите „Европейско право и процесуално представителство
пред съдебните институции на Европейския
съюз“ се заменят с „Международно право и
право на Европейския съюз“.
Заключителна разпоредба

875

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 март
2010 г.

32

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

39
68

1969
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 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.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Прилагането на дейностите по
чл. 2, ал. 1, т. 2 се подпомага във физическите
блокове, които попадат в обхвата на слой от
земи с висока природна стойност, определени
в системата за идентификация на земеделските
парцели, към момента на подаване на заявление
за подпомагане.“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думите „същите дейности“
се добавя „със същите парцели и животни“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „чл. 37, ал. 4“ се заличават;
б) точка 4 се отменя.
§ 3. В чл. 18 се създава нова т. 5:
„5. не са осигурили ползване на площите, за
които кандидатстват за подпомагане съгласно
изискванията на чл. 24, ал. 1.“
§ 4. В чл. 20, ал. 4, т. 1 след думата „мярка“
се добавя „1.3“.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Земеделските стопани се задължават да
осигурят до датата на подаване на „Заявление
за подпомагане“ или „Заявление за плащане“
и да представят при поискване от служители
на ДФЗ – РА документи, доказващи правното
основание за ползваните от тях площи, за които
са подали заявление по чл. 7, ал. 2.
(2) Земеделските стопани се задължават да
съхраняват документите, доказващи правното
основание за ползваните от тях площи, с които
са кандидатствали за подпомагане, най-малко 5
години от годината на подаване на „Заявление
за подпомагане“.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. Член 22 се отменя.
§ 7. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Агроекологичните дейности или
направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2,
3, 4 и т. 5, буква „б“се извършват върху едни и
същи площи в петгодишен период от поемане
на агроекологичното задължение.
(2) Одобрената площ за извършване на
агроекологични дейности или направления по
чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, 3, 4 и т. 5, буква
„б“ може да бъде намалена веднъж за целия
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петгодишен период до минус 10 %, като поне
90 % от площта се припокрива с одобрената
със „Заявлението за подпомагане“.
(3) При намаляване на одобрената площ за
извършване на агроекологични дейности или
направления по ал. 2 подпомаганите лица не
поемат ново агроекологично задължение за
петгодишен период и получават финансова
помощ за останалия период, съответстваща на
намалената площ.
(4) При увеличаване на одобрената площ над
размера по ал. 1 подпомаганите лица поемат
ново агроекологично задължение за петгодишен
период за всички одобрени със „Заявлението
за подпомагане“ площи.
(5) Когато подпомаганите лица са поели ново
агроекологично задължение по предходната
алинея, петгодишният период по ал. 1 започва
да тече от началото на годината на одобряване
на новите площи.
(6) Когато подпомаганите лица не изпълнят
агроекологичните задължения от заявленията
по чл. 7, ал. 2, възстановяват всички получени до момента агроекологични плащания със
законните лихви.“
§ 8. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Земеделските стопани могат
да увеличават броя на пчелните семейства,
подпомагани по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“, и
броя на животните по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква
„а“, без да поемат ново петгодишно агроекологично задължение.
(2) В случаите по ал. 1 подпомаганите лица
се задължават да не намаляват броя на пчелните семейства и животните освен в случаите
по чл. 39, ал. 3 и чл. 52, ал. 1.“
§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай, че подпомаганите земеделски
стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 4, т. 1, уведомяват ДФЗ – РА за
несъгласието си да изпълняват новите условия
в срок от 20 работни дни от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на промените в
националното законодателство, без да възстановяват получените до момента агроекологични
плащания, и са недопустими за подпомагане
в годината на подаване на заявление по чл. 7,
ал. 2.“
2. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Подпомаганите земеделски стопани
могат да прекратят по всяко време петгодишното си агроекологично задължение, като са
длъжни да уведомят писмено ДФЗ – РА и да
възстановят всички получени до момента агроекологични плащания със законните лихви.
(7) При подаване на ново заявление за
подпомагане след прекратяване на предишно
агроекологично задължение по реда на ал. 6
земеделският стопанин е длъжен да изпълни
финансовите си задължения по предходното
заявление по чл. 7, ал. 2 съгласно изискванията
на методиката по чл. 16.“
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3. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, а след думите „сертификат за произход“ се добавя „а за
еднокопитните – идентификационен документ
(паспорт), издадени“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите на чл. 25 документите по
предходната алинея се представят само за
увеличения брой животни по чл. 2, ал. 1, т. 5,
буква „а“.“
§ 11. В чл. 37 ал. 4 се отменя.
§ 12. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 4 думите „насаждения с култури“ се
заменят с „посеви и насаждения от видовете“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 13. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „в периода 15 юли“
се заменят с „в периода 30 юни“.
2. В ал. 3 думите „т. 1“ се заличават.
§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 41, ал. 2“ се
добавя „и ал. 3“.
2. В ал. 3 думите „чл. 41, ал. 3“ се заменят
с „чл. 41, ал. 4“.
§ 15. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 7 след думите „до 2 ЖЕ/ха“ се добавя
„за всички животински единици в стопанството
с изключение на източнобалканска свиня“.
§ 16. В чл. 52, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думата „участъковия“ се заменя с
„официален“.
2. В т. 3 думите „държавно лесничейство“
се заменят с „Държавно горско стопанство“.
§ 17. В чл. 55 ал. 3 се отменя.
§ 18. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В т. 1 се правят следните изменения:
а) буква „б“ се отменя;
б) в буква „в“ думите „чл. 7, ал. 24“ се заменят с „чл. 7, ал. 2“;
в) буква „е“ се отменя;
2. В т. 2, буква „г“ се отменя.
3. В т. 8, буква „а“ думите „издаден от
ИАСРЖ или съответната развъдна организация – “ се заличават.
§ 19. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Земеделските стопани, които са поели
да изпълняват агроекологични задължения за
период от пет последователни години, подават „Заявление за подпомагане“ в ДФЗ – РА,
когато увеличат одобрените площи в случаите
по чл. 24, ал. 4.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Земеделските стопани подават „Заявление за плащане“ в ДФЗ – РА, когато намалят
одобрената площ до размера по чл. 24, ал. 2.“
§ 20. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Проверката на място по ал. 1 се извършва в присъствието на кандидата или упълномощен негов представител или служител.
(3) При приключване на проверката на място
служителят на ДФЗ – РА представя контролния
лист с резултатите от проверката за подпис на
кандидата или упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
контролния лист обяснения и възражения по
направените констатации.
(4) В случай, че кандидатът или упълномощен негов представител или служител не присъстват при проверката на място и са открити
нередности, ДФЗ – РА информира кандидата,
като му изпраща уведомително писмо заедно
с копие от контролния лист.
(5) В срок до 14 дни от получаването на
контролния лист за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 6.
§ 21. В чл. 67, ал. 1 думите „и подлежат
на проверка на място през същата година“ се
заличават.
§ 22. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „или на общинския съвет
по реда на чл. 48а от Закона за допитване до
народа“ се заменят с „на населението по реда
на глава четвърта от Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление“.
2. В т. 2, буква „а“ думите „(включително
крава с бозаещо теле)“ се заличават.
3. В т. 2, букви „б“ и „в“ след думата „говедо“
се добавя „или бивол“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 24. За подадени заявления след 1 март
2009 г. одобрената площ за извършване на
агроекологични дейности или направления по
чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, 3, 4 и т. 5, буква
„б“ може да бъде намалена веднъж за целия
петгодишен период до минус 10 %, като поне
90 % от площта се припокрива с одобрената
със „Заявлението за подпомагане“.
§ 25. В Общото заявление за подпомагане
от 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. и бр. 14 от 2010 г.)
след „Приложение за кандидатстване по схемата
за подпомагане на производители на ягоди и
малини, предназначени за преработка“ се допълва с ново „Приложение за кандидатстване
за Агроекологични плащания 2010“ и нова
„Инструкция за попълване на Приложението
за кандидатстване за Агроекологични плащания
2010“, както следва:
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„Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания 2010
УИН

Ново заявление

Редакция на парцели/направления/животни/ пчелни семейства

Кандидатствам за първа година
Участвам за

поредна година
(словом)

„Заявление за подпомагане“

„Заявление за плащане“

През текущата година кандидатствам с парцели, животни или пчелни семейства за извършване
на агроекологични дейности от ново направление
Попълва се общата площ от „Таблицата на използваните
парцели“, заявена с агроекологичен код

ха
xа

Общата площ, с която кандидатствам за агроекологични
плащания през настоящата година, е в размер на:

Попълва се, когато вече сте одобрен за участие

Общата
одобрена
площ
за
агроекологичните плащания през първата
година на поемане на агроекологично
задължение е в размер на:

Разликата между общата одобрена за участие площ през първата година
и площта, с която кандидатствам през настоящата година, е:
Общият брой на животните от
редки местни породи, с който
кандидатствам през текущата
година, е:

Общият брой животни, за който имам
поет ангажимент по съответните породи,
е:

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

ха
%

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

Подпис
Печат
/за ЕТ и юридически лица/
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Общи декларации при кандидатстване за АЕП
Декларирам, че:
1.Ще предоставя до 30 ноември на втората година, a за одобрените кандидати през кампания
2008 г. – на третата година след регистриране на участието ми в мярка 214 „Агроекологични
плащания“, поне един от следните задължителни документи за удостоверяване на опит за
извършване на агроекологични дейности, преминато обучение или информационни дейности:

1.1.Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за
преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща
институция
1.2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на
селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда“ от Националния план за
развитие на земеделието и селските райони 2000 – 2006 г. по програма САПАРД
1.3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените
растителни и/или пчелни продукти с правилата на биологично производство (поне веднъж за
5-годишното агроекологично задължение), издадено от контролиращото лице (за подмярка
„Биологично земеделие“)
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми
задължения от началото на първата година на кандидатстване и участие в мярка 214
„Агроекологични плащания“
3. Ще водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското
стопанство през 5 – те години на поетото задължение
4. Запознат съм и спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности,
определени в мярка 214 „Агроекологични плащания“ на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), за които кандидатствам за период от 5
последователни години
5. Ще извършвам агроекологичните дейности или направления, които се основават на
площ върху едни и същи земеделски парцели, в продължение на 5 последователни години от
първата година на поемане на агроекологичния ми ангажимент
6. На територията на цялото земеделско стопанство спазвам условията за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за
подпомагане на земеделските производители, както и минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита (ПРЗ)
7. На територията на цялото земеделско стопанство спазвам правилата за добра
земеделска практика, утвърдени съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от
2007 г.)
8. Запознат съм и спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности,
които ще изпълнявам в 5 последователни години
9. Запознат съм, че агроекологичните плащания ще бъдат преустановени при отказ от моя
страна да спазвам нови завишени изисквания
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10. При изменение на базовите изисквания и отказ от моя страна да поема задължение да
спазвам завишени изисквания ще уведомя писмено ДФЗ – РА в срок до 20 работни дни след
обнародването на измененията
11. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ е необходимо
да поема ново петгодишно задължение за всички площи, като продължавам да изпълнявам
предишния поет ангажимент. (Само за дейности, изпълнявани върху площ)
12. При увеличаване на броя на животните поемам ангажимент да не намалявам броя на
заявените за подпомагане животни през оставащите години от петгодишния период. (При
извършване на дейности по опазване на животни от застрашени от изчезване местни
породи)
13. Не получавам и не съм получавал подпомагане за заявените по мярка 214 „Агроекологични
плащания“ площи и животни за извършване на същите дейности по реда на Наредба №
113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по
Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 88 от 2006 г.),
по програми и мерки, финансирани от Структурните фондове на ЕС (Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд), както и по Кохезионния фонд и
Европейския фонд за гарантиране на земеделието
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени
от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически
лица/

Общи документи, които следва да се представят при кандидатстване
за АЕП
(Когато се предоставят със заявлението за подпомагане)

1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или
удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по
агроекология, издадени от обучаваща институция (до 30 ноември на втората
година, a за одобрените кандидати през кампания 2008 г. – на третата година
от включване в мярката)
2.Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на
селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда“ от Националния
план за развитие на земеделието и селските райони 2000 – 2006 г. по програма
САПАРД
3.Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените
продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо
лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (за подмярка
„Биологично земеделие“)
4. Копие от пълномощното, чрез което изрично се упълномощава друго лице да
управлява агроекологичните дейности (само в случай че кандидатът е юридическо лице
или едноличен търговец). В този случай документът по т.1 – 3 трябва да е на името
на упълномощеното лице
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Подмярка „Биологично земеделие“
Специфични декларации по направление „Биологично растениевъдство“
Декларирам, че:
1. Спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи
2. Запознат съм с изискванията и ще използвам ПРЗ съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за
защита на растенията
3. Копието от договора с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18,
ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз, е предоставено през предходна година
4. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение
съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски парцели,
заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство“

Специфични документи по направление „Биологично растениевъдство“
1.Копие от договор с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1
от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз.
2. Копие от фитосанитарен (растителен) паспорт за видовете, включени в
Приложение 5, част А на Наредба № 1 за фитосанитарния контрол (само при
създаване през текущата година на нови посеви и насаждения от видовете,
включени в Приложение 5, част А на Наредба № 1 от 27.05.1998 г. за
фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.).
3. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен
контрол на Регионалната служба за растителна защита (РСРЗ) (само в случай
че отглеждате култури, посочени в Приложение 5, част А от Наредба № 1 за
фитосанитарен контрол).
4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на
произведените растителни продукти с правилата на биологичното производство (поне
веднъж за 5-годишното агроекологично задължение), издадено от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок 30.09 на петата година).
5. Копия от:
- договор с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате
сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
- договор между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате
сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен
неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/
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Специфични декларации по направление „Биологично пчеларство“
Декларирам, че:
1. Няма да намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно
задължение, под минималния брой от 20 пчелни семейства
2.Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 15, т. 2 и 3 и чл. 16 от Закона за
пчеларството
3. Най-късно с подаването на „Заявление за плащане“ през следващата година ще
представя в ДФЗ – РА анекс към договора ми с контролиращото лице, ако увелича броя
на пчелните семейства през текущата година
4.Копието от договора с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18,
ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз, е предоставено през предходна година
5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение
съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички пчелни семейства в
стопанството ми

Специфични документи по направление „Биологично пчеларство“
1. Копие от договор с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1
от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз
2. Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен
със заповед на генералния директор на НВМС
3. Попълнена таблица за описание на пчелина
4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на
произведените пчелни продукти с правилата на биологично производство (поне веднъж
за 5-годишното агроекологично задължение), издадено от контролиращото лице по
т.1 (краен срок 30.09 на петата година )
5. Копия от:
- договор с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате
сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
- договор между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате
сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от
мен неверни данни

Подпис
Печат

/за ЕТ и юридически лица/

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

Подмярка Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС)
Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на
недоизпасани затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС – 1)
Декларирам, че:
1.Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 46 от Закона за биологичното
разнообразие
2. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 3 от Закона за лова и опазването
на дивеча
3. Ще поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5
ЖЕ/ха, в случай че извършвам свободна паша след последната коситба (само ако сте
избрали да поддържате затревената площ чрез косене и възнамерявате да извършвате
свободна паша след последната коситба)

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на
недоизпасани затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС – 1)
1. Копие от годишно разрешително за паша или Позволително за странични
ползвания (паша или сено), когато се ползва наета земя в защитената
територия

Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на
преизпасани затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС – 2)
Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 3 от Закона за лова и опазването
на дивеча
2. Ще поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5
ЖЕ/ха, в случай че извършвам свободна паша след последната коситба (само ако сте
избрали да поддържате затревената площ чрез косене и възнамерявате да извършвате
свободна паша след последната коситба)

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на
преизпасани затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС – 2)
1. Копие от годишно разрешително за паша или позволително за странични ползвания
(паша или сено), когато се ползва наета земя в защитена територия

Специфични декларации по направление „Поддържане на местообитанията
на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични
важни места“ (ВПС – 4)
Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за лова
и опазването на дивеча
2. Ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория единствено след преминат курс
на обучение съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на
пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.)
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Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията
на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични
важни места“
1. Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ
от втора (ограничена) категория, издадено от НСРЗ (само ако предвиждате
използването на такива продукти през текущата година)
или
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно
земеделско – растениевъден профил (само ако предвиждате използването на ПРЗ
от втора (ограничена) категория през текущата година)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени
от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически
лица/

Подмярка „Поддържане на характеристики на ландшафта“
Специфични декларации по направление „Традиционно отглеждане на
овощни култури“
Декларирам, че:
1. Водя дневник за проведените химични обработки и употребените торове,
подобрители на почвата и биологично активни вещества за всеки парцел (по образец,
одобрен от министъра на земеделието и храните)
2. Ще информирам съответната Регионална служба за растителна защита преди
извършване на растителнозащитни мероприятия с авиационна техника
3. Ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория, единствено след преминат курс
на обучение съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането
на пазара и употребата на продукти за растителна защита
4. Не съм предлагал и няма да предлагам на пазара плодовете от овощната градина

Специфични документи по направление „Традиционно отглеждане на овощни
култури“
1. Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора
(ограничена) категория, издадено от НСРЗ (само ако предвиждате използването на
такива продукти през текущата година)

или
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно
земеделско – растениевъден профил (само ако предвиждате използването на ПРЗ
от втора (ограничена) категория през текущата година)
3. Удостоверение от НССЗ по местонахождение на традиционната овощна градина,
че тя отговаря на изискванията на направление „Традиционно отглеждане на овощни
градини“ от мярка „Агроекологични плащания“ (при подаване на „Заявление за
подпомагане“)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени
от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически
лица/
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Подмярка „Опазване на почвите и водите“
Специфични декларации по направление „Въвеждане на сеитбообращение за
опазване на почвите и водите“
Декларирам, че:
1. Върху декларираните парцели извършвам сеитбообращението съгласно заверения
план, представен през първата година на участие в мярката.

Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за
опазване на почвите и водите“
1. Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху
които ще се прилага сеитбообращение (представят се в ДФЗ – РА през първата
година при кандидатстване и през петата година най-късно до 30.09)
2. Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение и управление на
хранителните вещества на база на резултатите от извършения агрохимичен анализ,
заверен от дипломиран агроном
3. Копие от диплома за висше образование на агронома, изготвил и заверил плана

Специфични декларации по направление „Контрол на почвената ерозия“
Декларирам, че:
1.Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на
земеделските земи
2. Площта, която е включена в дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища“,
не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на
годината, в която съм регистриран за участие с парцели по дейност „Превръщане
на обработваеми земи в пасища“

Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия“
1. Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно
изискванията за управление на направлението, заверен от дипломиран агроном
2. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана
3. Копие от актуализирани скици на имотите за промяна на начина на трайно ползване
на площите, превърнати в пасище, издадено от Общинската служба по земеделие по
местонахождение на имотите или от Службата по геодезия, картография и кадастър
(за дейността „Превръщане на обработваеми земи в пасища“, представя се
със „Заявлението за плащане“ до третата година от включване в мярка
„Агроекологични плащания“)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен
неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/
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Подмярка „Традиционно животновъдство“
Специфични декларации по направление „Опазване на застрашени от
изчезване местни породи“
Декларирам, че:
1. Ще ползвам постоянно затревени площи за паша на животните в съответствие с
изискванията за поддържане на гъстотата на животинските единици на хектар – до 2
ЖЕ/ха за всички ЖЕ в стопанството

2. Ще отглеждам животните, за които кандидатствам, за период от 5 години, като
при намаляване на броя им, вследствие на клане, смърт или кражба, ще представям на
ДФЗ – РА съответните документи (до 30.09 на текущата година или с подаване на
„Заявление за плащане“ на следващата година.)
3. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност
4. Запознат съм с изискванията и водя регистър по образец КЗЖ – 69, утвърден със
Заповед № 125 от 05.02.2007 г. на генералния директор на НВМС. (Образецът е свързан
с контрола на здравеопазването на животните – КЗЖ)

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от
изчезване местни породи“
1. Копие от „Зоотехнически сертификат“ или „Сертификат за произход“ за
говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните – идентификационен
документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ
или съответната развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от
застрашени от изчезване местни породи)
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня,
издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за
земите от горския фонд – от държавното горско стопанство
3. Копие от позволително за странични ползвания (паша или сено) за земи и гори от
горския фонд
4. Документ за загубите на животните (до 30 септември на текущата година или
с подаване на „Заявлението за плащане“ на следващата година, ако събитието
се е случило преди това)

Специфични декларации по направление „Традиционни практики за сезонна
паша на животните (пасторализъм“)
Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 21 от Закона за защитените територии
2. Запознат съм и спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските
единици върху затревените площи съгласно плановете за управление на Националния
парк, в който извършвам дейността.
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3. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност
4. Запознат съм с изискванията и водя регистър по образец КЗЖ – 69, утвърден със
Заповед № 125 от 05.02.2007 г. на генералния директор на НВМС (Образецът е свързан
с контрола на здравеопазването на животните – КЗЖ)
5. Ще представям при проверка на място образец КЗЖ 9 – ветеринарномедицинско
свидетелство за придвижване на животните
6. Нямa да извеждам по-голям брой животни от записаните в разрешителното за
паша, издадено от съответната дирекция на Национален парк „Пирин“ или „Централен
Балкан“

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна
паша на животните (пасторализъм“)
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на
Национален парк „Пирин“ или „Централен Балкан“

2. Копия от родословните сертификати за произход на каракачанските кучета,
издадени от Международната асоциация на каракачанските кучета
3. Копие от удостоверение от Международната асоциация на каракачанските кучета,
че кучетата са работни
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени
от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/
Попълва се в случай че заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ
Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ гр....................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, съдействал за попълването на заявлението:
...................................................................................................................................................
Номер на приемно-предавателен протокол:
……………………………………………………………………………………………….
Печат на НССЗ
ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ 2010
Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания
Описание на пчелините в стопанството ми

№

ЕКАТТЕ

№ на пчелина (съгласно регистрацията му в
НВМС)

1

2

3

Подпис и печат
(за юридически
лица)

Общ брой пчелни семейства

Брой пчелни
семейства в пчелина

Код на
агроекологичната
дейност
АП 11 / АП 12

4

5
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Инструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания
ВАЖНО!
Приложението за агроекологични плащания е НЕРАЗДЕЛНА част от Заявлението за
регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато кандидатствате за подпомагане по
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.!
Обща информация при кандидатстване за агроекологични плащания
Тази част от инструкцията съдържа информация за начина на подаване на Приложението за агроекологични плащания и общи изисквания към кандидатите.
Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен принцип
поемат агроекологични задължения. Плащанията за агроекология покриват само тези дейности,
които надвишават задължителните стандарти по членове 5 и 6 и Приложения II и III на Регламент (EC) № 73/2009, минималните изисквания за ползване на торове и продукти за растителна
защита, както и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство и
определени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Агроекологичните задължения могат да бъдат свързани с изпълнението на дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на животни от редки местни породи. Кодовете
за съответните дейности и възможните комбинации са посочени в таблица 1 от инструкцията. По
правило агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок от 5 последователни години.
Срокът на поетите от Вас задължения започва да тече от началото на годината на подаване на
„Заявление за подпомагане“, за което ще получите Уведомително писмо от ДФЗ – РА с одобрени
парцели, животни или пчелни семейства по тази мярка.
За кандидатстване за извършване на агроекологични дейности за направления „Поддържане на
местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни
места“ и „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите“ промени в първото
„Заявление за подпомагане“ могат да се правят до 30 март.
Когато подавате „Приложението за кандидатстване по мярка АЕП“ за първи път през текущата година, независимо дали е „Заявление за подпомагане“ и „Заявление за плащане“
или само „Заявление за плащане“, е необходимо да отбележите полето „Ново заявление“.
Когато искате да извършите корекции във вече подадено заявление, трябва да заявите
това, като отбележите второто квадратче „Редакция на парцели/направления/животни/
пчелни семейства“.
Когато извършвате редакция във вече подадено заявление през текущата година, са възможни
два случая:
1. Когато редактирате парцели, животни или пчелни семейства по вече заявени направления,
не е необходимо да представяте отново цялото „Приложение за кандидатстване по мярка АЕП“,
ако дейността, за която кандидатствате, не изисква да поемете задължение по-специфична за
агроекологичната дейност декларация или представяне на специфичен за дейността документ
за допълваната агроекологична дейност от това направление. В този случай е необходимо да
коригирате данните от първата страница на заявлението, да го подпишете, да изпишете имената си, а ако сте юридическо лице или едноличен търговец – и печат. Корекциите трябва да са
съобразени с извършените от Вас редакции в „Заявлението за регистрация“ и с декларираното
в „Таблицата на използваните парцели“, „Таблицата на отглежданите животни“ и „Таблицата за
описание на пчелина“.
Ако е необходимо да поемете специфична декларация или да предоставите специфичен документ за извършваните дейности или отглежданите култури (например, ако добавяте парцели,
върху които ще отглеждате посевен или посадъчен материал), Вие трябва да попълните отново
цялото „Приложение за кандидатстване по мярка АЕП“, в т.ч. с ВСИЧКИ отбелязани в предишното приложение полета.
Корекции в парцелите, на които извършвате агроекологични дейности по направления „Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични
важни места“ и „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите“, могат да се
правят САМО до 30 март.
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2. Когато искате да извършите промени във вече подадено заявление, свързани с добавяне на
парцели, животни или пчелни семейства за извършване на агроекологични дейности по ново направление или е необходимо да поемете ново задължение чрез специфична декларация, или когато
предоставите специфичен документ, е необходимо да попълните изцяло последното „Приложение
за кандидатстване по мярка АЕП“, в т.ч. с ВСИЧКИ отбелязани в предишното приложение полета.
За редакция, свързана с добавяне на ново направление, отбележете

Ново заявление

Редакция на парцели/направления/животни

Цялото „Приложение за кандидатстване по мярка АЕП“, което сте предоставили с отбелязана
„Редакция на парцели/направления/животни/пчелни семейства“ и е с най-късна дата, се приема
за окончателно за текущата година. Парцелите, животните и пчелните семейства, заявени в окончателното „Заявление за регистрация“, са крайни за текущата година.

ВАЖНО!
Разплащателната агенция (РА) може да не одобри, да откаже или намали плащанията,
ако заявлението не е попълнено изцяло (когато е необходимо) и коректно в предвидените
срокове.
Ако първото заявление е попълнено със съдействие на служител от Националната служба
за съвети в земеделието, последното също трябва да бъде подписано и подпечатано от
служителя, съдействал за попълването му.
Попълване на приложението за кандидатстване за агроекологични плащания

Когато кандидатствате за първи път, т.е не сте кандидатствали в предходна година и/или не
сте бил одобрен за участие, трябва да отбележите това обстоятелство в следващото поле.
Кандидатствам за първа година

Х

Когато в предходна година сте бил одобрен за участие, в следващото поле трябва да запишете
поредната година, като отбележите и полето. На практика 2010 г. за одобрените кандидати,
кандидатствали през 2008 г., е „трета“ поредна година, което се изписва в празното място и
се отбелязва полето за участието Ви в мярката. За одобрените кандидати, кандидатствали
през 2009 г., 2010 г. се явява втора поредна година и съответно в празното място се изписва
„втора“ поредна година и се отбелязва празното място.
Ако кандидатствате за първа година, не е необходимо да отбелязвате това поле.
Участвам за втора поредна година
(словом)

Х

Отбележете САМО ЕДНО от тези две полета!
Когато през предходна година сте бил одобрен за участие с парцели, животни или пчелни
семейства за извършване на агроекологични дейности по едно направление, а през текущата
година желаете да разширите извършването на агроекологични дейности от НОВО направление,
е необходимо да отбележите това обстоятелство в следващото поле. Например, ако през
2009 г. сте бил регистриран за участие с парцели за извършване на дейности по направление
„Биологично растениевъдство“, а през 2010 г. желаете да кандидатствате за подпомагане и
за „Биологично пчеларство“, то Вие трябва да декларирате, че желаете да кандидатствате
с НОВО направление, като отбележите това в полето. В този случай, ако бъдете одобрен за
участие, срокът на всички Ваши агроекологични задължения започва да тече от началото на
текущата година. Ако парцелите, животните или пчелните семейства от новото направление
бъдат одобрени за участие, ще получите уведомително писмо от ДФЗ – РА.
Ако не бъде одобрено участието ви с нови парцели, животни или пчелни семейства, вие трябва
да продължите изпълнението на вече поетите задължения от предходната година.
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През текущата година кандидатствам с парцели, животни или пчелни семейства за
извършване на агроекологични дейности от ново направление.
В това поле запишете ОБЩАТА площ на всички
парцели, срещу които сте отбелязали код на
извършваната от Вас агроекологична дейност в
„Таблицата на използваните парцели“ в общото
заявление за подпомагане.

С Т Р. 3 9

Х

В това поле трябва да запишете общата
одобрена площ през ПЪРВАТА година,
през която сте бил одобрен за участие.
Общата одобрена площ можете да
вземете от „Уведомителното писмо“,
с което сте регистриран за участие
в мярката, или от „Таблицата на
използваните парцели“ с одобрените
през 2008 г. парцели за извършване на
агроекологични дейности.

В случай че кандидатствате за първа година, трябва да е попълнено САМО ЛЯВОТО
поле!
Общата одобрена площ
Общата площ, с която
за агроекологичните
кандидатствам за
плащания през първата
7,5 ха
8 ха
агроекологични плащания през
година на поемане на
настоящата година.
агроекологично задължение
е в размер на
В следващото поле е необходимо да направите изчисления за разликата между Общата
одобрена площ и Общата площ, заявена през текущата година. Вие можете да намалите
с до минус 10 % одобрената площ за извършване на агроекологични дейности за целия
петгодишен период на подпомагане, като НЕ Е необходимо да подавате ново „Заявление за
подпомагане“ (стига да не нарушите изискването за минималнен размер на площта за участие
в мярката). Трябва да подадете само „Заявление за плащане“ за намалената площ, за която
следва да извършвате агроекологичните дейности до края на петгодишния ангажимент и
съответно ще бъдете подпомаган за намалената площ.
Ако ползвате примера и записаните общи площи по-горе, то Вие трябва да отбележите
следните стойности на разликата между одобрената през ПЪРВАТА година площ и заявената
през ТЕКУЩАТА ГОДИНА.
В лявото поле запишете тази разлика между
В дясното поле запишете процента
одобрената и общата площ, с която кандидатствате
на разликата от лявото поле
през настоящата година.
спрямо Общата одобрена площ през
7,5 – 8 = – 0,5 ха.
първата година.
– 0,5*100 /8 = – 6,25%
Разликата между Общата одобрена за участие площ през
първата година и площта, с която кандидатствам през – 6,25 %
настоящата година, е:
В този случай заявените за участие през текущата година площи са с 6,25 % по-малко от
одобрените площи през първата година и трябва да отбележите, че подавате „Заявление
за плащане“, т.е. продължавате 5-годишното задължение с 7,5 ха, за които ще получавате
подпомагане.
Ако разликата надвишава минус 10%, то Вие следва да възстановите получените до момента
агроекологични плащания, тъй като не сте спазили агроекологичното си задължение.
При увеличаване на одобрената за подпомагане площ задължително следва да поемете ново
петгодишно задължение, като подадете „Заявление за подпомагане“ за всички площи.

– 0,5 xа
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ВАЖНО!
Петгодишният срок за изпълнение на агроекологичните дейности започва да тече от
началото на годината на одобрение на новото заявление за подпомагане за всички одобрени
парцели, животни и пчелни семейства. Ако бъдете одобрен за участие в мярката, Вие ще
получите уведомително писмо за регистрацията Ви за участие за подпомагане по мярката.
Когато кандидатствате за първи път по тази мярка, трябва да отбележите и ДВЕТЕ
полета!

Х

„Заявление за подпомагане“

„Заявление за плащане“

Х

В следващите полета трябва да отбележите съответния брой животни от редките местни
породи (съгласно приложение № 6 в Наредба № 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от ПРСР). Във всеки ред се изписва само една порода на животните,
отглеждани от Вас. В дясното поле се записва броят на животните, за които имате поет
ангажимент, а в лявото поле – броят от съответната порода, заявен през текущата година.
Когато броят на заявените през текущата година животни от една порода е по-малък от броя,
за който сте поели ангажимент, следва да предоставите документи за загуба на животните.

250

Общият брой на животните от
редки местни породи, с който
кандидатствам през текущата
година, е:

Общият брой животни, за който
имам поет ангажимент по
съответните породи, е:

Българска мурра

Българска мурра

250

На първа страница и след всяка секция на подмярка от мярка 214 „Агроекологични плащания“
трябва да се подпишете и да поставите печат, ако кандидатствате като едноличен търговец
(ЕТ) или юридическо лице.
ВАЖНО!
Не се подпомагат земеделски стопани за площи и животни за извършване на същите
дейности, подпомагани по реда на Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването
на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за
развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 88 от 2006
г.), по програми и мерки, финансирани от Структурните фондове на ЕС (Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд), както и по Кохезионния фонд и Европейския
фонд за гарантиране на земеделието
Попълване на секцията „Общи декларации при кандидатстване за АЕП“
Чрез декларациите в тази част на заявлението поемате задължения, които трябва да спазвате
в 5-годишния период на изпълнение на агроекологичните дейности.
Общите изисквания за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ са:
1. Да преминете обучение и/или информационна дейност или да докажете наличието на опит за
изпълнение на агроекологични дейности.
2. По време на 5-годишното задължение да водите дневник за извършваните земеделски дейности
в стопанството.
Ако кандидатствате за подпомагане по тази мярка с дейности, свързани с площ, не е задължителна
т. 12 от общите декларации, но останалите декларации са задължителни. Ако не отбележите някоя
от задължителните декларации, заявлението ще бъде некоректно попълнено. В този случай ДФЗ – РА
може да не одобри за участие в мярката цялото заявление и няма да изплати финансовата помощ
по мярка „Агроекологични плащания“. Ако изпълняваните от Вас дейности са свързани с отглеждане
на редки местни породи животни или на пчелни семейства по биологичен начин, не е задължително
да декларирате т. 5 и 11 – всички останали декларации са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.
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Декларирането на т. 3 означава, че ще водите дневник на стопанството. Този дневник не се заверява никъде и не е по образец. Вие трябва да вписвате всички извършвани дейности, например: на 15
юли 2009 г. закупих едно говедо или извърших косене на затревените площи, или използвах продукти
за растителна защита, или извърших дълбока оран на парцел №…. и т.н. При проверка на място
представителите на технически инспекторат на ДФЗ – РА ще заверяват дневника на стопанството.
Ако при проверката на място се установи, че Вие не водите дневник на стопанството, ДФЗ – РА
ще намали финансовата помощ за текущата година. В дневника трябва да са описани ползваните
от Вас парцели и номерата на договорите, по силата на които ползвате площите, които не са
Ваша собственост.
Попълване на секцията „Общи документи, които следва да се представят при кандидатстване
за АЕП“
Документите в секцията „Общи документи“ не са задължителни към момента на кандидатстването по мярка „Агроекологични плащания“. Отбележете само полето срещу документа, който
представяте в момента на кандидатстване или сте представили в предходна година. Представянето
на поне един от тези документи е задължително, като крайният срок е 30 септември на втората
година от одобрението, а за одобрените кандидати от кампания 2008 г. крайният срок е през третата година. В случай че не представите такъв документ в предвидения срок, ДФЗ – РА отказва
отпускането на финансова помощ и се налага да възстановите получените плащания до този момент.
Ако отбележите документ № 1, това означава, че Вие притежавате документ, доказващ, че
сте преминали обучение или информационни дейности по агроекология и следва да го приложите
към „Заявлението за подпомагане“. Документи 2 и 3 доказват наличието на опит за изпълнение на
агроекологичните дейности. В случай че отбележите, че притежавате един или повече от документите от № 1 до 3, Вие следва да представите копие или копия от тях заедно със заявлението. При
положение че не притежавате нито един от трите документа, Вие сте задължен да преминете
агроекологично обучение и да представите документ пред ДФЗ – РА най-късно до 30 септември на
втората година, а за одобрените кандидати от кампания 2008 г. – през третата година от изпълнението на агроекологичните дейности, и не следва да отбелязвате полето.
Агроекологичното обучение се извършва от организация, одобрена от Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО), и за него се представя съответният документ. В
случай че представите диплома от учебно заведение, задължително трябва да представите и справка
към дипломата, за да удостоверите, че сте издържали изпит по „Агроекология“.
Информационните дейности по агроекология ще се организират безплатно за Вас по мярка 111
„Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания“ и ще бъдат с продължителност до 18 часа. Те ще се провеждат под формата на семинари, информационни
сесии или работни срещи. Програмата може да предвижда обучението да протече само в зала, но
може да е съчетано с демонстрация на място (напр. на нова технология, нова техника и т.н.) или
представяне на добри производствени практики от стопанства на самите обучаващи се.
По т. 4, ако сте юридическо лице или ЕТ, Вие можете да упълномощите друго лице да управлява
агроекологичната дейност. В този случай трябва да предоставите нотариално заверено пълномощно,
чрез което изрично се упълномощава някой друг да управлява агроекологичните дейности, за които
кандидатствате. В този случай документът по т. 1, 2 или 3 трябва да е на името на упълномощеното от Вас лице.
Попълване на секциите за „Специфични декларации и документи“ по съответните направления
Секцията за специфични декларации и документи е разделена на подмерки и съответните им
направления. Вие трябва да отбележите декларациите, които са специфични и се отнасят само
за направлението, за което кандидатствате. Ако не кандидатствате за подпомагане по някое от
направленията, НЕ трябва да отбелязвате полета срещу декларациите, касаещи изпълнението на
агроекологични дейности по него. В случай че сте отбелязали декларация, която е свързана с предоставяне на документ и този документ не е представен в определените срокове, заявлението ще бъде
некоректно попълнено. В този случай ДФЗ – РА ще откаже участието Ви по мярка „Агроекологични
плащания“ и няма да изплати финансовата помощ. Когато след специфичния документ не е указана
дата за представянето му в ДФЗ – РА, следва да го представите заедно със „Заявлението за подпомагане“ и/или „Заявлението за плащане“.
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Подмярка „Биологично земеделие“
Специфични декларации по направление „Биологично растениевъдство“
С т. 1 Вие декларирате, че спазвате разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на
земеделските земи, т.е НЕ употребявате пестициди (ПРЗ), минерални, листоподхранващи и микроторове, както и биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична
регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието и храните,
Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, а също и че
НЕ изгаряте стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.
С т. 2 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията и ще употребявате продукти за растителна защита само ако са разрешени със заповед на министъра на земеделието и храните. Това са
изискванията на чл. 14, ал. 1 на Закона за защита на растенията.
Ако вече сте предоставили в ДФЗ – РА договор с контролиращо лице през предходна година за
площите, върху които изпълнявате дейности от направление „Биологично растениевъдство“ и сте
одобрен за участие по това направление, и този договор е валиден и през текущата година, може
да отбележите това в т. 3 и да не го предоставяте като специфичен документ. В този случай, ако
ДФЗ – РА установи, че нямате действащ договор с контролиращо лице за текущата година, може
да откаже отпускането на финансова помощ или да наложи предвидените за това санкции.
С т. 4 Вие декларирате, че предоставеният в ДФЗ – РА договор и/или анекс/и към договора с
контролиращото лице за контрол и сертификация на биологичното производство обхваща всички
земеделски парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство“. Когато увеличавате одобрената за подпомагане площ, не забравяйте да предоставите анекс
към договора с контролиращото лице.
Специфични документи по направление „Биологично растениевъдство“
Всички отбелязани документи трябва да се приложат към заявлението или да се представят
в ДФЗ – РА до определената крайна дата. Ако отбележите даден документ и не го представите в
определения срок, то ДФЗ – РА може да откаже подпомагането по направлението.
·
Копие от договор с контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните.
Договорът трябва да е сключен преди 31 декември на предходната година. Ако не е изпълнено
това условие, ДФЗ – РА няма да допусне за участие парцелите, за които е сключен договор след
тази дата.
Ако през първата година сте представили договор, не е необходимо отново да го прилагате
към „Заявлението за плащане“, в случай, че сте декларирали с т. 3 от специфичните декларации,
че договорът е валиден за текущата година.
·
Копие от фитосанитарен (растителен) паспорт за видовете, включени в приложение 5,
част А на Наредба № 1 за фитосанитарен контрол. Документът се прилага САМО ако създавате
през текущата година нови посеви и насаждения от видовете, включени в приложение 5, част
А на Наредба № 1, и се издава от Регионалната служба за растителна защита (РСРЗ). За Ваше
улеснение в инструкцията ще намерите списък с растенията и растителните продукти, включени в
приложение 5, част А от Наредба № 1 за фитосанитарен контрол, които са потенциални носители
на вредители от значение за цялата Общност и които трябва да бъдат придружавани от фитосанитарен (растителен) паспорт.
·
Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол
на РСРЗ. Документът се представя САМО ако през текущата година възнамерявате да отглеждате
култури, посочени в приложение 5, част А от Наредба № 1 за фитосанитарен контрол. За Ваше
улеснение в инструкцията ще намерите списък с растенията и растителните продукти, включени в
приложение 5, част А от Наредба № 1 за фитосанитарен контрол, които са потенциални носители
на вредители от значение за цялата Общност и които трябва да бъдат придружавани от фитосанитарен (растителен) паспорт.
·
Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените
растителни продукти с правилата на биологично производство. Сертификатът или писменото доказателство се представя в ДФЗ – РА поне веднъж за 5-годишното агроекологично задължение
и се издава от контролиращото лице. Крайният срок за представяне на документа в ДФЗ – РА е
30 септември на петата година.
„Писмено доказателство“ е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител
или преработвател, който контролират и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета
№ 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност. Писменото
доказателство е изготвено съгласно образеца в Приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета
№ 889/2008.
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·
Когато нямате индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство
като подизпълнител за трето лице, което има сключен договор с контролиращо лице, Вие можете
да получавате компенсаторно плащане по направлението, ако представите към Заявлението за
подпомагане копия от:
- договор между Вас и трето лице, заверен от контролиращото лице, и
- договор между контролиращото лице и третото лице.

ВАЖНО!

Всички парцели в един блок на земеделското стопанство (БЗС) трябва да се обработват по
правилата на биологичното производство.
Ако сеитбообращението изисква даден парцел да бъде оставен под угар, то този парцел също
трябва да е включен в договора с контролиращото лице. В таблицата на използваните парцели срещу номера на парцела, оставен в угар, трябва да запишете код АП00. За този парцел Вие
няма да получите подпомагане за текущата година, но се счита за част от БЗС.
Ако в БЗС има парцел, който не е заявен с код на агроекологична дейност от това направление,
ДФЗ – РА може да не одобри или да откаже отпускането на финансова помощ през текущата
година. За всеки парцел трябва да има записан код на културата и код на изпълняваната агроекологична дейност.
Не забравяйте да се подпишете, а за ЕТ и юридически лица – и печат!
Агроекологичен код
АП 00
АП 01 и АП 06
АП 02 и АП 07
АП 03 и АП 08
АП 04 и АП 09
АП 05 и АП 10

Култури
код: 190 000
кодове: 311 000 – 313 000
кодове: 111 010 – 111 110; 112 010 – 112 030; 121 020 – 121 040; 122 010 – 122
070; 123 010 – 123 040; 131 010 – 131 070; 132 010 – 132 030; 171 010; 171 020;
171 040; 172 000; 177 000
кодове: 121 010; 171 030; 175 000; 211 000 – 213 000; 221 000 – 221 040; 222
010 – 222 060; 223 010 – 223 050; 224 010 – 225 000; 231 010; 241 000 – 242 000;
400 000
кодове: 141 010 – 141 130; 142 010 -142 070; 143 010 – 143 070; 144 010 – 146
030; 150 000; 174 000; 180 000; 400 000
кодове: 124 010 – 124 110; 173 000; 231 020 – 231 240

Специфични декларации по направление „Биологично пчеларство“
Всички специфични декларации по направлението са задължителни за отбелязване и спазване. Ако
не сте отбелязали някоя от декларациите, то заявлението Ви ще се счита за некоректно попълнено
и ДФЗ – РА няма да допусне за участие пчелните семейства, с които кандидатствате.
С т. 1 Вие декларирате, че ще поддържате минималния брой пчелни семейства за включване в
мярката (20 броя пчелни семейства).
С т.2 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията на чл. 15, т. 2 и 3 и на чл. 16 от Закона
за пчеларството, т.е. пчелините Ви са на разстояние, по-малко от 10 км, в райони с регистрирани
племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини и на по-малко от
5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки.
Също така Вие декларирате, че сте запознат с изискването за настаняване на временни пчелини на
места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската
пътна мрежа.
С т. 3 се задължавате да предоставите анекс към договора с контролиращото лице през следващата година най-късно с подаването на „Заявление за плащане“, ако през текущата година увеличите
броя на отглежданите пчелни семейства.
Ако вече сте предоставили в ДФЗ – РА договор с контролиращо лице през предходна година за
площите, върху които изпълнявате дейности от направление „Биологично пчеларство“ и сте одобрен
за участие по това направление, може да отбележите това в т. 4. В този случай не е необходимо да
представяте отново договора с контролиращото лице. Ако ДФЗ – РА установи, че нямате действащ договор с контролиращо лице за текущата година, може да откаже отпускането на финансова
помощ или да наложи предвидените за това санкции.
С т. 5 Вие декларирате, че предоставеният в ДФЗ – РА договор и/или анекс/и към договора с
контролиращото лице за контрол и сертификация на биологичното производство обхваща всички
пчелни семейства в стопанството Ви, заявени за подпомагане по направление „Биологично пчеларство“. Когато увеличавате броя на одобрените пчелни семейства, не забравяйте да предоставите
анекс към договора с контролиращото лице.
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Специфични документи по направление „Биологично пчеларство“
Всеки документ, който отбележите по направление „Биологично пчеларство“, задължително трябва
да бъде приложен към заявлението за подпомагане в определените срокове. Ако отбележите даден
документ и не го представите в определения срок, то ДФЗ – РА може да откаже подпомагането
по направлението.
Необходимите документи по това направление са:
·
Копие от договор с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона
за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – прилага се към заявлението за подпомагане. Договорът трябва да е сключен преди 31 декември на
предходната година. Ако не е изпълнено това условие, ДФЗ – РА няма да допусне за участие
пчелните семейства, за които е сключен договорът.
Ако през първата година сте представили договор, не е необходимо отново да го прилагате
към заявлението за плащане, в случай че сте декларирали с т. 4 от специфичните декларации, че
договорът е валиден за текущата година.
·
Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със заповед
на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Удостоверението
се издава от директора на Районната ветеринарномедицинска служба (РВМС).
Регистрацията и пререгистрацията на пчелините се извършва от органите на НВМС, а идентификацията на пчелните семейства – от собствениците на пчелините, съгласно Наредба № 27
от 10 юли 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (обн., ДВ, бр. 70 от
2002 г.; изм., бр. 46 от 2008 г.).
·
Попълнена таблица за описание на пчелина
Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни
продукти с правилата на биологично производство. Сертификатът или писменото доказателство
се издава от контролиращото лице и се представя в ДФЗ – РА поне веднъж за 5-годишното агроекологично задължение най-късно до 30 септември на петата година. „Писмено доказателство“
е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който
контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент
(ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност. Писменото доказателство е изготвено
съгласно образеца в Приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008.
·
Когато нямате индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство
като подизпълнител за трето лице, което има сключен договор с контролиращо лице, Вие можете
да получавате компенсаторно плащане по направлението, ако представите към заявлението за
подпомагане копия от:
- договор между Вас и трето лице, заверен от контролиращото лице, и
- договор между контролиращото лице и третото лице.

ВАЖНО!
Всички пчелни семейства в стопанството Ви трябва да се отглеждат по метода на
биологичното производство. Ако ДФЗ – РА установи, че не сте заявили за участие
всички пчелни семейства, които притежавате, или че нямате договор за част от
тях, може да не бъдете одобрен за участие или да не получите финансова помощ.
Ако броят на пчелните семейства е намален през текущата година, но не под минимума
от 20 броя, то Вие ще получите подпомагане за наличните пчелни семейства.
Ако през годината Вие създадете нови пчелни семейства, същите следва да бъдат
включени в анекс към договора с контролиращото лице или третото лице, към което сте
подизпълнител, като договорът/анексът за тях следва да бъде представен в ДФЗ – РА не
по-късно от датата на подаване на „Заявлението за плащане“ през следващата година.
В края на секцията по направлението е задължително да се подпишете, а за ЕТ и юридически
лица – и печат.
Подмярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност“
Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на недоизпасани
затревени площи с висока природна стойност“ – ВПС – 1
Задължителни са декларациите по т. 1 и 2. Декларацията по т. 3 се отбелязва само ако сте
избрали да поддържате затревената площ чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша
след последната коситба. Ако не отбележите някоя от тях, заявлението се счита за некоректно
попълнено и ДФЗ – РА няма да Ви допусне за участие по направлението или ще откаже отпускането
на финансова помощ.
С т. 1 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията на чл. 46 от Закона за биологичното
разнообразие и че НЕ улавяте или убивате екземпляри, НЕ разрушавате, увреждате или премествате гнезда или яйца на птици, както и да ги обезпокоявате, особено през периода на размножаване
и отглеждане на малките.
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С т. 2 декларирате, сте запознат с чл. 64, т. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча, т.е. НЕ
ловувате в ливадите – до окосяването им.
С т.3 Вие декларирате, че ще поддържате максимална гъстота на животинските единици на
хектар до 1,5 ЖЕ/ха САМО ако сте избрали да поддържате недоизпасаната затревена площ чрез
косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба.
Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност“ – ВПС – 1
За това направление се изисква само един документ, който не е задължителен, освен ако не ползвате наета земя в защитена територия. Ако сте наели земя в защитена територия, Вие трябва
да притежавате и да прилагате всяка година към „Заявлението за подпомагане“ и/или „Заявлението за плащане“ копие от годишно разрешително за паша или т. нар. позволително за странични
ползвания (паша или сено).
Годишното разрешително за паша се издава от директора на съответната дирекция на националния парк. Позволителното за странични ползвания се издава от съответното държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство по образец на Изпълнителната агенция по горите.
Ако не сте представили разрешително или позволително за паша, а част от парцела Ви попада
в защитена територия, то ДФЗ – РА няма да одобри за участие целия парцел и няма да получите
финансова помощ.

ВАЖНО!
В таблицата за използваните парцели трябва да впишете агроекологичен код, с който
да уточните как ще поддържате затревената площ – чрез паша или чрез косене. За тези две
дейности са предвидени отделни кодове – АПП 13 и АПК 13. Ако сте избрали да поддържате
затревената площ чрез косене, то Вие имате възможност, но не е задължително, да
извършвате свободна паша след последната коситба, като трябва да спазвате гъстота на
животинските единици максимум до 1,5 ЖЕ/ха.
Когато сте избрали да поддържате затревените площи чрез паша, то Вие трябва да имате
предвид че гъстотата на животинските единици от 0,3 до 1,5 за хектар, която трябва да
спазвате, се изчислява на базата на всички стопанисвани от Вас затревени площи, заявени
за поддържане чрез паша и отговарящи на изискванията за подпомагане. Когато в едно БЗС
заявите няколко парцела с код на дейност от това направление, всички парцели в БЗС трябва
да бъдат с еднакъв код на агроекологичната дейност. Ако в два парцела заявите различни
кодове (АПП 13 и АПК 13), ДФЗ – РА няма да одобри за участие цялото БЗС.
В края на секцията на подмярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност“
задължително следва да поставите подпис, а за ЕТ и юридически лица – и печат!
Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна стойност“ – ВПС – 2
Декларацията по т. 1 е задължителна за всички и ако не е отбелязана в полето, то заявлението
ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ – РА няма да Ви допусне за участие по направлението.
С т. 1 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията на чл. 64, т. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча и че НЕ ловувате в ливадите – до окосяването им.
С втората декларация Вие декларирате, че ще поддържате максимална гъстота на животинските
единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, САМО ако сте избрали да поддържате преизпасаната затревена
площ чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба.
Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна стойност“ – ВПС – 2
За това направление се изисква само един документ, който не е задължителен, освен ако не ползвате наета земя в защитена територия. Ако сте наели земя в защитена територия, Вие трябва
да притежавате и да прилагате всяка година към „Заявлението за подпомагане“ или „Заявлението
за плащане“ копие от годишно разрешително за паша или т. нар. позволително за странични ползвания (паша или сено).
Годишното разрешително за паша се издава от директора на съответната дирекция на националния парк. Позволителното за странични ползвания се издава от съответното държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство по образец на Изпълнителната агенция по горите.
Ако не сте представили разрешително или позволително за паша, а част от парцела Ви попада
в защитена територия, то ДФЗ – РА няма да одобри за участие целия парцел и няма да получите
финансова помощ.
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ВАЖНО!
В таблицата на използваните парцели трябва да впишете агроекологичен код, с който
да уточните как ще поддържате затревената площ – чрез паша или чрез косене. За тези две
дейности са предвидени отделни кодове – АПП 14 и АПК 14. Ако сте избрали да поддържате
затревената площ чрез косене, то Вие имате възможност, но не е задължително, да извършвате свободна паша след последната коситба, като трябва да спазвате гъстота на животинските единици максимум до 1,5 ЖЕ/ха.
Когато сте избрали да поддържате затревените площи чрез паша, то Вие трябва да имате
предвид че гъстотата на животинските единици от 0,3 до 1,5 за хектар, която трябва да
спазвате, се изчислява на базата на всички стопанисвани от Вас затревени площи, заявени за
поддържане чрез паша и отговарящи на изискванията за подпомагане.
Когато в едно БЗС заявите няколко парцела с код на дейност от това направление, всички
парцели в БЗС трябва да бъдат с еднакъв код на агроекологичната дейност. Ако в два парцела
заявите различни кодове (АПП 14 и АПК 14), ДФЗ – РА няма да одобри за участие цялото БЗС.
В края на секцията на подмярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност“
задължително следва да поставите подпис, а за ЕТ и юридически лица – и печат!
Специфични декларации по направление „Поддържане на местообитания на защитени видове
в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“ – ВПС – 4
Декларацията по т. 1 е задължителна за всички и ако не е отбелязана в полето, то заявлението
ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ – РА няма да Ви допусне за участие по направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7
и 8 от Закона за лова и опазване на дивеча. Това означава, че Вие НЕ ловувате в разсадници, ловни
развъдници и рибовъдни стопанства; опитни полета и площи за сортово семепроизводство; новозасадени лозя; лозя – от резитба до приключване на гроздобера; зеленчукови и овощни градини и
бостани – до обирането им; житни култури – от 1 април до ожънването им, и оризищата – от
15 март до прибирането им.
Отбележете полето в декларацията по т. 2 за използваните продукти за растителна защита
(ПРЗ) от втора (ограничена) категория, САМО ако използвате или ще използвате такива продукти през текущата година. Обърнете внимание, че ако тук сте отбелязали полето срещу тази
декларация, в специфичните документи по същото направление ще трябва да предоставите копие
от притежавания от Вас документ за преминато обучение за работа с ПРЗ от тази категория.
Специфични документи по направление „Поддържане на местообитания на защитени видове
в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“ – ВПС – 4
Ако сте отбелязали в специфичните декларации по направлението, че ще използвате ПРЗ от
втора (ограничена) категория през текущата година, то трябва задължително да приложите към
заявлението един от следните документи:
·
Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употреба на продукти за растителна
защита от втора (ограничена) категория, което се издава от Националната служба за растителна
защита. Документът е необходим, САМО ако възнамерявате да използвате такива продукти през
текущата година.
ИЛИ
·
Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил – САМО ако възнамерявате да използвате ПРЗ от втора (ограничена) категория през
текущата година.

ВАЖНО !
Ако сте отбелязали в специфичните декларации т. 2, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да предоставите
един от специфичните документи, изисквани по това направление. В противен случай ДФЗ – РА
може да откаже участието Ви в мярката или да откаже отпускането на финансовата помощ.
В края на секцията на подмярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност“
следва задължително да поставите подпис, а за ЕТ и юридически лица – и печат!
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Подмярка „Поддържане на характеристики на ландшафта“
Специфични декларации за направление „Традиционно отглеждане на овощни култури“
Декларации 1, 2 и 4 са задължителни и ако не ги отбележите, то заявлението ще се счита за
некоректно попълнено и ДФЗ – РА няма да Ви допусне за участие по направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че водите дневник за проведените химични обработки и употребените
торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всеки парцел. Този дневник е по
образец, одобрен от министъра на земеделието и храните. Попълването на този дневник не означава, че Вие не трябва да водите дневник на стопанството (т. 3 от Общите декларации). Ако бъде
установено, че дневниците не са налични или не са попълвани редовно, ДФЗ – РА може да откаже
или намали подпомагането по направлението.
В декларация по т. 2 Вие декларирате, че ще информирате РСРЗ преди прилагането на продукти за растителна защита чрез авиационна техника. От РСРЗ ще Ви бъде даден входящ номер на
подаденото от Вас писмено уведомление, който Вие трябва да пазите и представяте на ДФЗ – РА
при поискване.
Отбележете полето в декларацията 3 за използваните продукти за растителна защита (ПРЗ)
от втора (ограничена) категория, САМО ако възнамерявате да използвате през текущата година
такива продукти (за растителна защита). Обърнете внимание, че ако тук сте отбелязали полето
срещу тази декларация, в специфичните документи по същото направление ще трябва да предоставите копие от притежавания от Вас документ за преминато обучение за работа с ПРЗ от тази
категория.
В декларация 4 декларирате, че сте предлагали и няма да предлагате на пазара плодовете от
овощната градина – това е изискване по управление на направлението.
Специфични документи за направление „Традиционно отглеждане на овощни култури“
Ако сте отбелязали в специфичните декларации по т. 3 по направлението, че ще използвате
ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година, то трябва задължително да приложите
към заявлението един от следните документи:
·
Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употреба на продукти за растителна защита от втора (ограничена) категория, което се издава от НСРЗ. Документът е необходим
САМО ако възнамерявате да използвате такива продукти през текущата година.
ИЛИ
·
Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил – САМО ако възнамерявате да използвате продукти за растителна защита от втора
(ограничена) категория през текущата година.
·
Удостоверение от Националната служба за съвети в земеделието, че овощната градина
отговаря на изискванията на направление „Традиционно отглеждане на овощни култури“ от мярка „Агроекологични плащания“ на ПРСР. Това удостоверение се прилага САМО при подаване на
„Заявление за подпомагане“, т.е. през първата година от поемане на 5-годишното задължение.
Този документ е задължителен и ако не се приложи, то заявлението ще се счита за некоректно
попълнено и ДФЗ – РА няма да Ви одобри за участие по направлението.
Не забравяйте да се разпишете и да оставите печат, ако сте ЕТ или юридическо лице, в края
на секцията по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури“!

ВАЖНО !
Имате възможност да засадите по 10 млади дръвчета на хектар в традиционната овощна
градина за целия период на подпомагане (за 5 години), като за тази дейност Вие няма да
получавате подпомагане.
В удостоверението служителят на НССЗ трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да отбележи дали ще
засаждате нови дръвчета.
Подмярка „Опазване на почвите и водите“
Специфични декларации по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите“
Специфичната декларация е свързана с предоставения петгодишен план за поне четириполно
сеитбообращение и управление на хранителните вещества през годината, в която сте одобрени
за участие с парцели по това направление. Когато кандидатствате за първа година, не трябва да
отбелязвате декларацията, но тя е задължителна при подаване на „Заявлението за плащане“ през
всяка следваща година.
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Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите“
Всички документи са задължителни и се прилагат към заявлението.
·
Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които
ще се прилага сеитбообращението. Документът се представя в ДФЗ – РА през първата година при
кандидатстване и през петата година най-късно до 30 септември. Почвената проба се взема от
агроном и се извършва анализ на почвата за запасеността є с N, P и K. Лаборатории, в които
можете да извършите агрохимичен анализ, са например: Централната лаборатория за химични
изпитвания и контрол към НСРЗ, лабораторията на Института по почвознание „Н. Пушкаров“.
·
Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение и управление на хранителните вещества на база на резултатите от агрохимичния анализ, заверен от дипломиран агроном.
В плана задължително трябва да бъдат описани номерата на земеделските парцели и културите,
които ще се отглеждат върху тях за 5-годишния период. Когато имате намерение да извършвате
сеитбообращението върху един земеделски парцел, то Вие, преди да потърсите услугите на агронома, трябва да разделите блока на земеделското стопанство на 4 части (парцела) при очертаване
на площите, така че да е спазено изискването за минимален размер на наблюдавания парцел от
0,1 ха в ИСАК. За четирите нови парцела агрономът трябва да подготви 5-годишния план.
·
Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана.

ВАЖНО!
Когато кандидатствате за първа година, имайте предвид че трябва да сте спазили всички
изисквания по управление, а именно – 50% от сеитбооборотната площ да е заета със зимна
растителна покривка и тези площи да не са разорани преди 1 април, в противен случай може
да Ви бъде намалено плащането за текущата година.
Специфични декларации по направление „Контрол на почвената ерозия“
Декларацията по т. 1 е задължителна и ако не сте отбелязали полето срещу нея, заявлението
ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ – РА няма да Ви одобри за участие в направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, т.е. че спазвате забраната за унищожаване или променяне на
изградените противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения.
Декларацията по т. 2 трябва да бъде отбелязана САМО ако сте избрали дейност „Превръщане
на обработваеми земи в пасища“ с код АП29.
Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия“
·
Копие от 5-годишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията
за управление, заверен от дипломиран агроном. В плана трябва да са описани парцелите, с които
участвате в направлението, и съответните дейности по години, а в Таблицата на използваните
парцели вписвате кода, който съответства на избраната дейност или комбинацията от дейности
по направлението. Петгодишният план задължително трябва да се приложи към „Заявлението за
подпомагане“.
·
Копие от дипломата за висше образование на агронома, заверил плана.
·
Копие от актуализирана скица/и на имотите за промяна на начина на трайно ползване на
площите, превърнати в пасище. Този документ се изисква САМО за дейността „Превръщане на
обработваеми земи в пасища“ и се представя със „Заявлението за плащане“ през третата година.
Документът се издава от Общинската служба по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на имотите.
След като сте подали молба до ОСЗ, се назначава комисия, чийто протокол съдържа заключение,
че е извършена промяна на начина на трайно ползване. Службата по геодезия, картография и
кадастър може също да Ви издаде документ, с който да докажете, че сте извършили промяна на
начина на трайно ползване и че площите са превърнати в пасище.
В края на секцията за подмярка „Опазване на почвите и водите“ задължително следва да се
разпишете и да поставите печат, ако сте ЕТ или юридическо лице!
Подмярка „Традиционно животновъдство“
Специфични декларации по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи“
Всички декларации по това направление са задължителни. Ако не сте отбелязали някоя от тях,
то заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ – РА няма да Ви допусне за участие по
направлението.
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Декларацията по т. 1 е свързана с необходимостта от наличие на постоянно затревени площи
при отглеждането на застрашени от изчезване местни породи, като се спазва изискването за гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха за всички животински единици в стопанството. Тази
декларация не е задължителна за кандидатите за подпомагане с източнобалканска порода свиня.
С втората декларация Вие потвърждавате, че няма да намалявате броя на животните, които са
одобрени за участие в мярка „Агроекологични плащания“. В случай че броят на одобрените животни
е намален, то Вие трябва да представите документ за загубите на животните до 30 септември на
текущата година или с подаване на „Заявлението за плащане“ на следващата година, ако събитието
се е случило след този период.
По т. 3 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате изискванията на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това означава, че идентифицирате животните си, а животновъдните обекти – регистрирате в НВМС. За едрите преживни и еднокопитните
животни след идентификацията ще получите ветеринарномедицински паспорт. Освен това декларирате, че ще уведомявате ветеринарния лекар за здравословното състояние на животните и за
всички промени в числеността им, че ще спазвате изискванията за придвижване и транспортиране
на животни и за хуманно отношение към животните.
По т. 4 декларирате, че поддържате т. нар. регистър за животните, които отглеждате. Атрибутите на регистъра са разделени на няколко секции, част от които се попълват от собственика, а
друга част – от ветеринарния лекар. Вие трябва да вписвате номерата на ушните марки, датата на
раждане на животното, пола, цвета, породата и предназначението на животното, придвижването
и т.н., т. е. регистърът представлява дневник, в който вписвате всичко за отглежданите животни.
Попълването на този регистър не означава, че Вие не трябва да водите дневник на стопанството
(т. 3 от Общите декларации). При проверки на място представителите на ДФЗ – РА ще проверяват
за наличието и редовното попълване на дневника и регистъра. Ако се установи, че не ги водите, то
ДФЗ – РА може да откаже подпомагането по направлението.
Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“
·
Копие от „Зоотехнически сертификат“ или „Сертификат за произход“ за говеда, овце, кози
и свине, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно
животно. Документите се издават от ИАСРЖ или съответната развъдна организация и се прилагат към заявлението за подпомагане. Списъкът с подпомаганите породи животни е част от тази
инструкция, като в него с код са отбелязани развъдните организации и асоциации, които могат
да издават посочените документи за съответната порода животни. В таблицата на отглежданите
животни трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да запишете кода на съответната развъдна асоциация. Ако
предоставите документ, който е различен от посочените, ДФЗ – РА няма да одобри участието Ви
с животните, за които е представен различен документ от „Зоотехнически сертификат“, „Сертификат за произход“ за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните – идентификационен
документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно. Зоотехническият сертификат или сертификатът за произход трябва да съдържа най-малко следната информация, за да бъде одобрено
за участие съответното животно:
1.
Издаващ орган;
2. Идентификационен/регистрационен/входящ номер на животното в родословната книга или
зоотехническия регистър на съответната порода;
3. Ветеринарен идентификационен номер;
4. Индивидуален номер за нуждите на селекцията (САМО при наличие);
5. Пол;
6. Собственик;
7. Населено място (местоположение);
8. Порода.
Идентификационният документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно трябва да бъде
комплектован със съпътстващите документи към него – сертификат за произход, графично и писмено описание на коня. Сертификатът за произход трябва да съдържа данни за родословието на
коня до четвърта генерация (поколение) родители и прародители. Изключение за изискването „до
четвърта генерация родители и прародители“ може да се допусне за породата „Каракачански кон“.
За конете, идентифицирани с електронни чипове, се изписва номерът на микрочипа и системата за прочит.
За конете, които не са идентифицирани с електронен микрочип, се представя задължително
подробно графично и писмено описание на коня.
Идентификационният документ за еднокопитните трябва да съдържа най-малко следните данни:
o Издаващ орган;
o Номер на паспорта/коня;
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o Идентификационен/Регистрационен/Входящ номер на животното в родословната книга или
зоотехническия регистър на съответната порода;
o Номер на микрочипа (само за конете, които са маркирани с микрочип);
o Пол;
o Собственник;
o Населено място (местоположение);
o Порода.

Документът за произход (зоотехническият сертификат или сертификатът за произход, или
идентификационният документ (паспорт) се счита за достоверен, когато са попълнени всички
изискуеми задължителни данни в представения образец с подпис и печат от издаващия орган
(ИАСРЖ или РО)
ВАЖНО!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО условие за одобрение по това направление е да очертаете постоянно затревени
площи.
Ако е предоставен документ, различен от „Зоотехнически сертификат“ или „Сертификат за произход“,
или предоставеният документ не е издаден от съответната развъдна организация (асоциация) или
ИАСРЖ, или в случай че предоставеният документ е различен от тези, ДФЗ – РА, няма да одобри
участието Ви с тези животни.
Ако в предоставените документи липсва задължителната информация, ДФЗ – РА, също няма
да одобри за участие съответното животно и няма да изплати финансова помощ за текущата
година.
Когато увеличавате броя на животните, със заявлението за плащане се предоставят „Зоотехнически сертификат“ или „Сертификат за произход“ за говеда, овце, кози и свине, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно САМО за
неодобрените до момента животни.
·
Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от
кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд – от
държавното горско стопанство.
·
Копие от позволително за странични ползвания (паша или сено) за земи и гори от горския
фонд. Позволителното за странични ползвания се издава от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по образец на Изпълнителната агенция по горите.
·
Документ за загубите на животните.
Ако броят на животните от застрашените от изчезване местни породи бъде намален вследствие
на клане, смърт или кражба, трябва да представите в ДФЗ – РА, копие от документ, който да
показва причината за загубата на животните, до 30.09 на съответната година. Допуска се документът да бъде представен с подаването на заявлението през следващата година, ако събитието
се е случило след този период:
- при клане представяте становище от съответната развъдна организация или от ИАСРЖ, че
животното е негодно за развъждане (безплодие, лош майчин инстинкт и др.);
- при смърт от болест Вие трябва да представите документ от участъковия ветеринарен лекар
(аутопсионен документ);
- при смърт вследствие на нападение от хищници документ се издава от държавното лесничейство, от директора на дирекцията на националния парк в зависимост от това, кой стопанисва
територията, на която се е случило нападението;
- при кражба се представя протокол от съответното подразделение на МВР.
Специфични декларации по направление „Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)“
Всички декларации са задължителни и ако не отбележите някоя от тях, заявлението ще се счита
за некоректно попълнено и ДФЗ – РА, няма да Ви одобри за участие.
С първата декларация Вие заявявате, че сте запознат с изискванията на чл. 21 от Закона за
защитените територии и спазвате забраните за бивакуване и палене на огън извън определените
места; НЕ извършвате паша на кози, както и паша в горите извън ливадите и пасищата; НЕ използвате изкуствени торове и други химически средства; НЕ събирате билки, диворастящи плодове
и други растения и животни; НЕ замърсявате водите; НЕ извършвате дейност, с която извършвате
намеса в биологичното разнообразие, както и че няма да ловувате.
По т. 2 Вие декларирате, че ще спазвате гъстотата на животинските единици върху затревените
площи съгласно Плана за управление на Националния парк.
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По т. 3 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате изискванията на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това означава, че идентифицирате животните си, а животновъдните обекти – регистрирате в НВМС. За едрите преживни и еднокопитните
животни след идентификацията ще получите ветеринарномедицински паспорт. Освен това декларирате, че ще уведомявате ветеринарния лекар за здравословното състояние на животните и за
всички промени в числеността им, че ще спазвате изискванията за придвижване и транспортиране
на животни и за хуманно отношение към животните.
По т. 4 декларирате, че поддържате т. нар. регистър за животните, които отглеждате. Атрибутите на регистъра са разделени на няколко секции, част от които се попълват от собственика,
а друга част от ветеринарния лекар. Вие трябва да вписвате номерата на ушните марки, датата
на раждане на животното, пол, цвят, порода и предназначение на животното, придвижването и
т.н., т. е. регистърът представлява дневник, в който вписвате всичко за отглежданите животни.
Попълването на този регистър не означава, че Вие не трябва да водите дневник на стопанството
(т. 3 от Общите декларации). При проверки на място представителите на ДФЗ – РА, ще проверяват
за наличието и редовното попълване на дневника и регистъра. Ако се установи, че не ги водите, то
ДФЗ – РА, може да откаже подпомагането по направлението.
С т. 5 Вие декларирате, че ще представяте при проверка на място ветеринарномедицинско свидетелство по образец КЗЖ 9 за придвижване на животните. Това означава, че документът трябва
да съпровожда животните и че при проверка на място на територията на Националния парк Вие
трябва да го представите на експертите от ДФЗ – РА. Ако те установят липса на този документ,
подпомагането за текущата година ще Ви бъде намалено.
С т. 6 Вие декларирате, че няма да извеждате повече животни от записаните в издаденото
разрешително за паша. Ако заявите за участие по-голям брой животни, ДФЗ – РА, няма да ви одобри
за участие по това направление и няма да изплати финансова помощ за текущата година.
Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“
Копие от разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на националните паркове – „Пирин“ или „Централен Балкан“.
·
Копие от родословен сертификат за произход на каракачанските кучета, издадено от Международната асоциация на каракачанските кучета.
·
Копие на удостоверение от същата асоциация, че кучетата са работни.

ВАЖНО!
Броят на кучетата е пропорционален на общия брой овце или говеда, които трябва да
бъдат охранявани. Две каракачански кучета могат да охраняват стадо от 100 овце или 30
говеда, като за всеки допълнителни до 100 броя овце или до 30 броя говеда е необходимо по
още едно куче.
В края на секция подмярка „Традиционно животновъдство“ следва задължително да се разпишете и да поставите печат, ако сте ЕТ или юридическо лице!!!
За да сте допустим за участие в мярка „Агроекологични плащания“, трябва да предоставите
копия от всички изисквани и отбелязани документи по направленията, за които кандидатствате.
ДФЗ – РА, може да откаже участието Ви по мярката или да откаже финансиране, ако не бъде
приложено копие от задължителните документи към заявлението или това не стане в сроковете,
предвидени за представянето им.
Кодове на агроекологичните дейности
Използвайте таблица 1 „Таблицата на кодовете на агроекологични дейности и техните комбинации“, за да попълните съответния КОД на агроекологичната дейност или комбинация от дейности
в „Таблица на използваните парцели“ и „Таблица за отглежданите животни, за кандидатстване по
схеми за подпомагане на брой животни“.
В последната колона е разположен кодът, който трябва да запишете в колона „АЕП“ срещу всеки
парцел и/или животно (в съответната таблица).
Записаният код е дейността или комбинацията, с която кандидатствате за агроекологични плащания. Всеки код отговаря на точно определена дейност, за която поемате 5-годишно задължение
и заявявате плащане за нея. Ако попълните некоректен код, парцелът, животното или пчелното
семейство могат да станат недопустими, а в предвидените случаи и цялото БЗС. В този случай
РА няма да Ви одобри за участие и ще Ви откаже плащането.
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Таблица за кодовете на агроекологични дейности и техните комбинации
Съкращение на
дейността
1
БЗ
БЗ 1
БЗ 2
БЗ 3
БЗ 4
БЗ 5
БЗП 1

БЗП 2

БЗП 3

БЗП 4
БЗП 5
БП 1
БП 2
ВПС 1

ВПС 1

ВПС 2

ВПС 4.1

Комбинация от
дейности
2

Кратко описание на дейността
3
За биологично растениевъдство – угар
За биологично растениевъдство – постоянно затревени площи (ливади и пасища)
За биологично растениевъдство – за полски култури, включително фуражни
За биологично растениевъдство – трайни
насаждения, лозя и маслодайна роза
За биологично растениевъдство – зеленчукови култури, включително култивирани
гъби и картофи
За биологично растениевъдство – ароматни и медицински растения
За биологично растениевъдство в преход – постоянно затревени площи (ливади
и пасища)
За биологично растениевъдство в преход – за полски култури, включително
фуражни
За биологично растениевъдство в преход – трайни насаждения, лозя и маслодайна роза
За биологично растениевъдство в преход – зеленчукови култури, включително
култивирани гъби и картофи
За биологично растениевъдство в преход – ароматни и медицински растения
За отглеждане на пчелни семейства – за
пчелно семейство, преминало периода на
преход
За отглеждане на пчелни семейства – за
пчелно семейство в период на преход
За възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност (ВПС) чрез косене
За възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност (ВПС) чрез паша
За възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна
стойност (ВПС) чрез косене
За възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна
стойност (ВПС) чрез паша
За оставяне на малки по размер, неразорани и незасети площи, с размери от 16
до 25 кв. м, в посевите с есенни култури
(есенници), като на всеки 0,5 хектара има
по 2 участъка (4 участъка на хектар) с
определените по-горе размери

Код на дейност или
комбинация за записване в съответната
таблица
4
АП00
АП01
АП02
АП03
АП04
АП05
АП06

АП07

АП08

АП09
АП10
АП11
АП12
АПК13

АПП13

АПК14

АПП14

АП15
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3

4

За запазване на стърнища през зимата в
полета на пролетни култури (пролетници)

АП16

ВПС 4.3

За оставяне за петгодишен период на
ротационен принцип от 10 до 20 % некултивирани и неразорани площи от общата
площ на блока на земеделското стопанство, но не по-малко от 1 ха, за период от
две години в земеделски земи с интензивно
монокултурно отглеждане, с по 1 м изорана, свободна от растителност, ивица по
границите; ивиците по границите се раз
орават 2-3 пъти годишно, но не в периода
от месец март до юли.

АП17

ВПС 4.4

Реколтата на зърнено-житните култури
да не се прибира до 31 юли

АП18

ВПС 4.5

За спазване на забрана за ползване на минерални торове (и продукти за растителна защита) или презасяване

АП19

За изпълнение на комбинация от дейности
със съкращение ВПС 4.1 и ВПС 4.4

АП20

За изпълнение на комбинация от дейности
със съкращение ВПС 4.1 и ВПС 4.5

АП21

За изпълнение на комбинация от дейности
със съкращение ВПС 4.2 и ВПС 4.5

АП22

2

ВПС 4.2

Комб. 1

ВПС 4.1
ВПС 4.4

Комб. 2

ВПС 4.1
ВПС 4.5

Комб. 3

ВПС 4.2
ВПС 4.5

ХЛ 3
ПВ 1
ПВ 2.1

За традиционно отглеждане на овощни
култури
За въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите

АП23
АП24

За поясно редуване на културите

АП25

За създаване на буферни ивици

АП26

ПВ 2.3

За изграждане на оттокоотвеждащи
бразди

АП27

ПВ 2.4

За извършване на противоерозионни мероприятия в междуредия на лозя и овощни
насаждения

АП28

ПВ 2.5

За превръщане на обработваеми земи в
пасища

АП29

ПВ 2.6

За извършване на подобрителни мероприятия в пасищата

АП30

ПВ 2.7

За въвеждане на почвозащитни предкултури

АП31

ПВ 2.2
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За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.1 и ПВ 2.2

АП32

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.1 и ПВ 2.3

АП33

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.1 и ПВ 2.7

АП34

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.3

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.2 и ПВ 2.3

АП35

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.7

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.2 и ПВ 2.7

АП36

ПВ 2.1
ПВ 2.3
ПВ 2.7

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.3 и ПВ 2.7

АП37

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.2, ПВ 2.3 и
ПВ 2.7

АП38

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.2 и ПВ 2.3

АП39

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.2 и ПВ 2.4

АП40

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.2 и ПВ 2.7

АП41

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.4

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.4

АП42

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.7

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.7

АП43

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.3 и ПВ 2.4

АП44

За извършване на комбинация от дейности
със съкращение ПВ 2.3 и ПВ 2.7

АП45

2
ПВ 2.1
ПВ 2.2

Комб. 2

ПВ 2.1
ПВ 2.3

Комб. 3

ПВ 2.1
ПВ 2.7

Комб. 5

Комб. 6

Комб. 9

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.7
ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.2
ПВ 2.4

Комб. 10

ПВ 2.2
ПВ 2.7

Комб. 7
Комб. 8

Комб. 11

Комб. 12
Комб. 13

ПВ 2.3
ПВ 2.4

Комб. 14

ПВ 2.3
ПВ 2.7

Ж 1.1
Ж 1.2
Ж 1.3
Ж 2.1
Ж 2.2
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3

Комб. 1

Комб. 4

ВЕСТНИК

За опазване на застрашени местни породи – говеда, коне и биволи
За опазване на застрашени местни породи – овце и кози
За опазване на застрашени местни породи – свине
Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм) – стадо без каракачански
кучета
Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм) – стадо с каракачански
кучета

АП46
АП47
АП48
АП49
АП50
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Агроекологичните дейности на по-тъмен фон са обвързани с плащания на брой (брой пчелни семейства и брой животни от застрашена местна порода). Кодовете от последната колонка в настоящата
таблица трябва да запишете срещу животните в зависимост от това, дали кандидатствате за
плащания, базирани на животинска единица (колона 5 от таблицата на отглежданите животни),
или за плащания, базирани на площ (колона 6 от таблицата на отглежданите животни). Когато
кандидатствате с животно по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“,
със същото животно може да заявите участие и по направление „Традиционни практики за сезонна
паша (пасторализъм)“, като срещу идентификационния номер на животното в таблицата трябва
да запишете и двата кода на агроекологичните дейности, съответно в колона 5 и колона 6 от таблицата на отглежданите животни. Например, ако отглеждане говеда от застрашени от изчезване
местни породи – в колона 5 на таблицата запишете код АП 46, а в колона 6 запишете код 49, за
да отбележите, че с това животно кандидатствате за плащане и по направление „Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм)“.
За направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи,
разположени в орнитологични важни места“ и направление „Контрол на почвената ерозия“ е възможно
да получите плащания за изпълнение на комбинации от предвидените агроекологични дейности. В
този случай в колонка „АЕП“ на „Таблицата на използваните парцели“ трябва да отбележите САМО
кода от последната колонка на тази таблица, изписан срещу изпълняваните от Вас комбинации от
разрешени дейности (кодовете, които имате възможност да отбележите по направление „Поддържане
на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни
места“ са от АП20 до АП22 и за направление „Контрол на почвената ерозия“ са от АП32 до АП 45).
Растения и растителни продукти, включени в приложение № 5, част А от Наредба № 1 за фитоса
нитарен контрол, които са потенциални носители на вредители от значение за цялата Общност
и които трябва да бъдат придружавани от фитосанитарен (растителен) паспорт
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Cydonia Mill. – Дюля
Malus Mill. – Ябълка
Mespilus L. – Мушмула
Prunus L.:
Prunus amygdalus Batsch – Бадем
Prunus armeniaca L. – Кайсия
Prunus avium L. – Череша
Prunus cerasifera Ehrh. – Джанка
Prunus cerasus L. – Вишна
Prunus domestica L. – Слива
Prunus insititia L. – Трънкослива
Prunus mahaleb L. – Махалебка
Prunus persica. Batsch – Праскова
Prunus L. – Круша
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Beta vulgaris L. – Фуражно цвекло
Humulus lupulus L. – Хмел
Растения, предназначени за засаждане, oт:
Solanum tuberosum L. – Картоф
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Solanum melongena L. – Патладжан
Solanum lycopersicum – Домат
Растения, различни от плодове и семена, от:
Vitis L. – Лоза
Fortunella – няма наименование на български език
Poncirus – няма наименование на български език
Citrus – Лимон
Семена и луковици, предназначени за засаждане, от:
Allium ascalonicum L. – Лук шалот
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Allium cepa L. – Лук
Allium schoenoprasum L. – Див чесън (сибирски лук)
Растения, предназначени за засаждане, от:
Allium porrum L. – Праз
Семена от:
Medicago sativa L. – Обикновена люцерна
Семенa от:
Helianthus annuus L. – Слънчоглед
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (Lycopersicon esculentum Mill.) – Домат
Phaseolus L. – Фасул (градински)
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена:
– Cucumis L. (Cucumis melo- пъпеш, Cucumis sativus- краставица, Cucumis pepo – тиква)
– Fragaria L. – ягода
– Rubis L. – къпина
– Spinacia L. – спанак.
Кодове на съответните развъдни организации/ ИАСРЖ по породи животни, подпомагани по
мярка 214 „Агроекологични плащания“
Вид животно

Порода

Наименование на развъдната
организация

Адрес за кореспонденция

1

2

3

4

ГОВЕДА

Код1
5

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Карлово 4300, ул. Екзарх
Българско сиво говеЙосиф 8
до / Искърско говедо въждане на местни – автохтонни породи в България“

РА4

Развъдна асоциация на българ- с. Тополово, обл. Пловдив ул.
ските породи говеда – Родопско Кокиче 9
късорого, Българско родопско,
Искърско

РА5

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Карлово 4300, ул. Екзарх
Родопско късорого
въждане на местни – автохтон- Йосиф 8
говедо
ни породи в България“

РА4

Развъдна асоциация на българ- с. Тополово, обл. Пловдив ул.
ските породи говеда – Родопско Кокиче 9
късорого, Българско родопско,
Искърско

РА5

Aсоциация на биволовъдите в гр. Шумен, ул. Симеон Велики 3
България

РА8

Българска национална асоци- гр. Шумен, ул. Симеон Велики 3
ация за развитие на биволовъдство

РА11

БИВОЛ
Българска мурра

Трябва да бъде вписан в „Таблица за отглежданите животни“, за кандидатстване по схеми за подпомагане
на брой животни.
1
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3
4
Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

5
РА1

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
породи овце в Република България“

РА3

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Карлово 4300, ул. „Екзарх
въждане на местни – автохтон- Йосиф 8
ни породи в България“

РА4

Организация на развъдчиците гр. Силистра, ул. Симеон Вена автохтонни породи овце в лики 15, ет. 1, ап. 4
България

РА6

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Организация на развъдчиците гр. Силистра, ул. Симеон Вена автохтонни породи овце в лики 15, ет. 1, ап. 4
България

РА6

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
породи овце в Република България“

РА3

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
породи овце в Република България“

РА3

Медночервена шуменСдружение „Асоциация за раз- гр. Карлово 4300, ул. Екзарх
ска овца
въждане на местни – автохтон- Йосиф 8
ни породи в България“

Дъбенска овца

РА4

Организация на развъдчиците гр. Силистра, ул. Симеон Вена автохтонни породи овце в лики 15, ет. 1, ап. 4
България

РА6

Организация на развъдчиците гр. Силистра, ул. Симеон Вена автохтонни породи овце в лики 15, ет. 1, ап. 4
България

РА6

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Карлово 4300, ул. Екзарх
въждане на местни – автохтон- Йосиф 8
ни породи в България“

РА4
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4
Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

5
РА1

Организация на развъдчиците гр. Силистра, ул. Симеон Вена автохтонни породи овце в лики 15, ет. 1, ап. 4
България

РА6

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
породи овце в Република България“

РА3

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Западностаропланинска (Брезниш- Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
ка) овца
породи овце в Република България“

РА3

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
Софийска
лекция и репродукция в живот- 26
(Елинпелинска) овца новъдството – ИАСРЖ

РА1

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
породи овце в Република БълСредностаропланин- гария“
ска овца
Организация на развъдчиците гр. Силистра, ул. Симеон Вена автохтонни породи овце в лики 15, ет. 1, ап. 4
България

РА3

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Организация на развъдчиците гр. Силистра, ул. Симеон Вена автохтонни породи овце в лики 15, ет. 1, ап. 4
Среднородопска овца България

РА6

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
породи овце в Република България“

РА3

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и месни ски 281
породи овце в Република България“

РА3

Котленска овца

Странджанска овца

РА6
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С д ру жен ие „ Ас оц и а ц и я з а гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Левра звъж да не на ц и га йск и и ски 281
месни породи овце в Република
България“

5
РА3

Местна карнобатска Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе
овца
лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ

РА1

Асоциация за развъждане на гр. Шумен 9700, ул. Дедеагач
тънкорунни овце в България 8, вх. 3, ап. 71

РА12

Асоциация за развъждане на гр. Стара Загора, Земеделски
Местна старозагорска Старозагорска порода овце в институт
овца
България

РА9

Сдружение „Асоциация за раз- гр. Троян, ИПЗЖ, ул. В. Леввъждане на цигайски и мес- ски 281
ни породи овце в Република
България“

РА3

Сдружения за отглеждане и гр. Пловдив 4002, бул. 6 сепБяла маришка овца развъждане на маришките овце тември 4, ет. 2, ап. 4, п.к. 2

РА2

Сдружения за отглеждане и гр. Пловдив 4002, бул. 6 сепВакла маришка овца развъждане на маришките овце тември 4, ет. 2, ап. 4, п.к. 2

РА2

Изпълнителна агенция по се- гр. София, ул. Бистришко шосе

РА1

Свищовска овца

КОЗА

ВЕСТНИК

Дългокосместа коза лекция и репродукция в живот- 26
новъдството – ИАСРЖ
Сдружение „Асоциация за раз- гр. Карлово 4300, ул. Екзарх
Каракачански кон

Из т оч но б ъ л г ар ск и
КОНЕ

кон

въждане на местни – автохтон- Йосиф 8
ни породи в България
Национална асоциация по ко- гр. София, ул. Бистришко шосе
невъдство

Плевенски кон

СВИНЯ

1762

невъдство

РА7

26

Национална асоциация по ко- гр. София, ул. Бистришко шосе
невъдство

РА7

26

Национална асоциация по ко- гр. София, ул. Бистришко шосе
Дунавски кон

РА4

РА7

26

Асоциация за развъждане и съх- гр. Шумен, бул. Славянски 24,
Из т оч но ба л к а нс к а ранение на Източнобалканската ет. 2, стая 26
свиня
свиня – гр. Шумен

РА10

“
Министър: M. Найденов

С Т Р.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

професията, целите на обучението, оценяването
по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална
квалификация, необходимата материална база.

НАРЕДБА № 9
от 5 февруари 2010 г.

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

за придобиване на квалификация по профе
сията „Фризьор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815010
„Фризьор“ от област на образование „Услуги за
личността“ и професионално направление 815
„Фризьорски и козметични 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 815010 „Фризьор“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалност 8150101
„Фризьорство“.
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 815010 „Фризьор“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Фризьор“ 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 образователно равнище, профилът на

Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията
„Фризьор“
Професионално направление:
Код 815

Фризьорски и козметични услуги

Наименование на професията:
Код 815010

Фризьор

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

Код 8150101 Фризьорство

втора

1. Входни характеристики
1.1.Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили
16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм.
и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед №
РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед №
РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“
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 „Фризьор“ не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и
професионални компетенции
Основните характеристики на профила на
професията са представени в таблица 1.
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Таблица 1

Описание на
трудовите дейности (задачи)

Предмети и средства
на труда

1

2

1. Диагностика на косата – визуално
и с компютър.

технически средства:
компютър;
апарат (микроскоп) за
диагностика на косъма;
софтуер

2. Измиване на
глава/масаж.

Професионални компетенции
знания за:

умения за:

професионалноличностни
качества

4

5

устройство на косъма;
разчитане на резултатите

разчитане на компютърни
данни за определяне на
състоянието на косата

правилна преценка

стол, мивка, вода, кърпи, работно облекло;
материали: шампоани,
балсами, маски, лосиони; други средства за
грижа за косата;
салфетки, ръкавици,
гребен и четки за коса;
водонепропускаща пелерина

устройство на косъма;
действие на използваните препарати (шампоани,
балсами и др.);
последователност на използваните препарати;
анатомични особености
на главата;
диагностика на косата;
заболявания на косата и
на кожата на главата;
работа с готови препарати;
работа с препарати, които
изискват предварителна
подготовка;
спазване указанията за
употреба;
видове масаж;
безопасност

избиране на подходящи
измиващи средства;
избиране на подходяща
температура на водата;
различаване на заразните
от незаразните заболявания
на косата и кожата на
главата;
избиране на лосиони и
укрепващи косата средства;
избор на подходящи продукти за масаж;
осигуряване на безопасни
и здравословни условия
на труд

трудова дисциплина;
организираност;
съобразителност;
комуникативност;
коректност и такт;
обноски;
външен вид;
наблюдателност

3. Направа
на прическа
с четка и сешоар.

работен стол и тоалетка;
работно облекло;
сешоар, стилизиращи
продукти, четки, гребени, пръскалка;
видове маши: кръгла,
преса, гофрие;
предпазни средства за
клиента;
помощни инструменти
(щипки, щъркели, термочетки и др.)

диагностика на косата – моментно състояние;
устройство и работа със
сешоар и маша;
работа с четки и гребени;
действие на стилизиращите продукти върху косата;
технологична последователност при извършване
на дейностите;
анатомични особености
на главата;
заболявания на косата и
кожата на главата;
правила за безопасна работа с ел. инструменти;
хигиенни норми

избор на стилизиращи продукти, четки и температура
на сушене;
технологична последователност на дейностите;
работа с четки и гребени;
безопасна работа с инструменти и материали;
безопасни и здравословни
условия на труд;
разпознаване на заразните
и незаразните заболявания
на косата и кожата на
главата

планиране и организиране на дейността;
трудова дисциплина;
съобразителност и гъвкавост;
технически усет и
способности;
наблюдателност и
концентрация;
естетически вкус;
въображение;
комуникативност;
усет за форма и
пространство;
умения за убеждаване;
хрумвания и импровизация;
самоконтрол;
коректност и такт

4. Остригване
на глава.

работно място (стол и
тоалетка); електрически
машини за подстригване
с различни приставки,
гребени, четки за почистване на космите,
пудра;
работно облекло;
пелерини (наметки за
клиента);
помощни материали

посока на растеж на косата;
правила за работа с електрически машини за подстригване;
технологична последователност на работа;
анатомични особености
на главата;
устройство на електрическите машини за подстригване;
безопасна работа с електрическите уреди;
заболявания на косата и
кожата на главата;
хигиена на работното
място

избор на подходяща приставка за електрическата
машина;
работа с електрически уреди – машини;
разпознаване на заразни и
незаразни заболявания по
косата и кожата на главата

планиране и организиране на дейността;
технически усет и
способности;
концентрация;
наблюдателност;
дисциплинираност;
комуникативност;
отговорност;
коректност и такт;
обноски и външен
вид

3
Специалност 8150101 Фризьорство
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1
5. Подстригване на коса.

2
работно място;
работно облекло;
ножици – обикновена,
фризьорска, полуфилажна; филажна електрическа машина, пръскалка,
гребен, ножодържател,
наметки, ленти за врат,
хавлиени кърпи, четки
за почистване, гребен
нивелир;
работно облекло;
помощни
средства – салфетки, щипки

3
диагностика на косата;
посока на растеж;
анатомични особености
на главата;
работа с видове ножици
и ножодържач;
работа с електрически
инструменти;
технологична последователност на подстригване;
заболявания на косата и
кожата на главата;
техники и основни принципи при подстригване;
видове подстригване;
работа с различни дължини на косата;
хигиена на работното
място

4
технологична последователност на работа;
прилагане на основни
принципи при подстригването;
прилагане на различни техники на работа;
избор на пособия и инструменти

6. Фигуративно подстригване на коса.

работно място – стол,
тоалетка;
работно облекло;
шаблони за фигуративно
подстригване, обикновена и крива ножица,
специална и обикновена
ел. машина за фигуративно подстригване,
ножици, гребени, пелерина, ленти за врат,
кърпи, салфетка, четки
за почистване, помощни
материали и др.

анатомични и морфологични особености на
главата;
техники за фигуративно
подстригване;
работа с шаблони;
работа с електрически
машини;
основни принципи при
фигуративно подстригване;
заболявания на кожата
на главата;
хигиена на работното
място

прилагане на подходяща
техника за работа;
работа с електрически машини и др. инструменти;
различаване на заразните
от незаразните заболявания
на главата

7. Детско подстригване.

работно място;
работно облекло;
ножици – обикновена,
фризьорска, полуфилажна; филажна електрическа машина, пръскалка,
гребен, ножодържател,
наметки, ленти за врат,
хавлиени кърпи, четки
за почистване, гребен
нивелир;
работно облекло;
помощни средства –
салфетки, щипки;
детски играчки

анатомични особености
на детската глава;
видове детски подстригвания;
техники за подстригване
на деца;
работа с ножици;
основни принципи при
подстригване;
технологична последователност при подстригване

технологична последователност на работа;
прилагане на основни
принципи при подстригването;
прилагане на различни техники на работа;
избор на пособия и инструменти

8. Филиране
на коса.

работно място – стол,
тоалетка;
работно облекло;
видове ножици – обикновена, филажна, полуфилажна, ножодържатели, гребени, ленти
за врат, престилка, пелерини/наметки за клиента, хавлиени кърпи,
салфетки;
инструменти за завършващи операции;
помощни материали и
др.

диагностика на косата;
анатомични и морфологични особености на
главата;
технологична последователност на работа;
работа с филиращи инструменти;
техники на филиране;
видове филирания;
заболявания на косата и
кожата на главата;
хигиена на работното
място

избор на подходящи филиращи инструменти;
техники на филиране;
спазване на технологична последователност на
работа;
разпознаване на заразни
и незаразни заболявания;
осигуряване на безопасни
и здравословни условия
на труд

БРОЙ 19
5
планиране и организиране;
технически усет и
стил;
концентрация;
наблюдателност;
дисциплинираност;
комуникативност;
отговорност;
коректност и такт;
обноски, външен
вид;
усет за форма и
пространство;
съобразителност;
гъвкавост;
прогностично мислене;
пространствена
представа и въображение;
умения за убеждаване;
естетически вкус
усет за форма и
пространство;
наблюдателност;
концентрация;
съобразителност и
гъвкавост;
пространствена
представа;
въображение;
технически усет и
способности;
съобразяване с желанията на клиентите;
комуникативност;
отговорност
усет за форма и
пространство;
наблюдателност;
концентрация;
съобразителност и
гъвкавост;
пространствена
представа;
въображение;
технически усет и
способности;
съобразяване с желанията на клиентите;
комуникативност;
отговорност
планиране и организация на дейността;
технически усет и
способности;
концентрация;
наблюдателност;
дисциплинираност;
комуникативност;
коректност и такт;
отговорност;
усет за форма и
пространство;
съобразителност и
гъвкавост
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1
9. Оформяне
на бради и
мустаци.

2
работно място – стол,
тоалетка;
работно облекло;
гребени, пелерини/наметки, кърпи, ножици,
четка за почистване,
ножодържач, електрическа машинка;
помощни средства

3
анатомични особености
на главата;
заболявания на кожата
на лицето;
работа с електрически
машини;
безопасна работа с електрически инструменти;
технологична последователност на работа;
хигиена на работа;
разлики между косата на
главата и окосмяване по
лицето;
различни видове оформяне на бради и мустаци

4
определяне на вида брада
и съответното є оформяне;
избор на подходящи инструменти за оформяне;
безопасна работа с електрически инструменти;
осигуряване на безопасни
и здравословни условия
на труд

5
планиране и организация на дейността;
технически усет и
способности;
концентрация,
наблюдателност;
дисциплинираност;
комуникативност;
коректност и такт;
отговорност;
усет за форма и
пространство;
съобразителност и
гъвкавост

10. Боядисване на коса/
кичури.

работно място, работно
облекло;
помощна работна масичка;
предпазни средства;
наметки за клиента,
салфетки, кърпи; препарати за боядисване,
оксиданти;
препарати за измиване; подхранващи косата препарати, помощни
средства за нанасяне
на препарата (купички,
четки, гребени и др.);
средства за направа на
кичури;
апаратура (лампови активатори, ултразвукова
лампа, парна каска и
др.);
нормативни документи
(сертификати за препаратите, указания за
работа с тях)

диагностика на цвета на
косата;
устройство на косъм;
състав и действие на препаратите за боядисване,
време на действие на
препарата върху косъма;
предназначение на химикалите;
цветова гама;
алергични реакции – проби за алергичност;
правила за работа с препарата;
технологична последователност на работа;
заболявания на косата и
кожата на главата;
спазване на изискванията
за безопасни и здравословни условия на труд

диагностика на косата;
избор на препарат;
избор на оксидант;
дозировка на препарата;
избор на техника на работа;
разпознаване на препарата;
технологична последователност на работа;
избор на помощни средства;
спазване на указанията за
работа с различните видове
препарати;
определяне наличието на
алергичност

планиране и организиране на дейността;
технически усет;
концентрация;
наблюдателност и
памет;
логическо мислене
и комбинативност;
съобразителност;
гъвкавост;
дисциплинираност;
умения за работа
с хора;
отговорност;
коректност и такт;
самоконтрол

11. Изрусяване
на коса.

работно място, работно
облекло;
защитни средства за
фризьора и клиента;
помощни средства за
нанасяне на препарата – четка, съд за препарата, гребени;
лампови активатори;
продукти за изрусяване;
помощни средства
за направа на кичури – хартия за кичури,
шапка, куки за изваждане на кичури;
нормативни документи;
указания за работа;
указания от фирмата
производител, сертификати на продуктите

диагностика на цвета на
косата;
начини за третиране на
коса с различно оцветяване;
продукти, видове, състав,
предназначение, въздействие, очакван ефект;
диагностика на състоянието на косата;
действие на препарата
върху косъма;
технологична последователност на работа;
време за действие;
заболявания на косата,
кожата на главата и алергични реакции;
правила за работа с препарата;
средства за направа на
кичури

разпознаване на препарата;
избор на препарат в зависимост от съществуващото
оцветяване на косата;
избор на оксиданта;
дозировка;
практически умения;
техника на работа;
подходящи помощни средства за направа на кичури

планиране и организиране на дейността;
технически усет;
концентрация;
наблюдателност и
памет;
логическо мислене
и комбинативност;
съобразителност;
гъвкавост;
дисциплинираност;
умения за работа
с хора;
отговорност;
коректност и такт;
самоконтрол
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1
12. Къдрене.

2
работно място;
защитно облекло за фризьора и на клиента;
пособия за навиване на
косата;
препарат за къдрене;
препарат за фиксиране;
помощни средства за
нанасяне на препарат;
указания за работа от
фирмата производител;
нормативни документи;
сертификати за препаратите

3
химически състав на препаратите за къдрене и
фиксиране;
устройство на косъма и
диагностика;
действие на препаратите;
технология на навиване
на косата;
техника на нанасяне на
препарат;
възможни алергични реакции от препаратите;
заболявания на клиента,
при наличието на които
къдренето е противопоказно;
правила за работа

4
извличане на информация
от клиента за наличие на
заболявания, при които
къдренето е противопоказно;
избор на подходящ препарат и техника на работа;
дозировка;
технологична последователност;
спазване на указанията за
работа от фирмата производител

5
планиране и организиране на дейността;
технически усет;
концентрация;
наблюдателност и
памет;
логическо мислене
и комбинативност;
съобразителност;
гъвкавост;
дисциплинираност;
умения за работа
с хора;
отговорност;
коректност и такт;
самоконтрол

13. Удължаване и вграждане
на коса.

работно място и облекло;
наметка/пелерина за
клиента, хавлиени кърпи, гребени, четки, ножици, средства за измиване, ограничители,
щъркели, шноли, гумички, специални игли и
конци, треси, лепила,
кичури коса, тупета,
изкуствени и естествени материали, ластици,
клипси с кичури, въздушна преса, лепило за
люспи, клещи, уред за
лепене на кичури, кукички, кабзи, пластмасов
ограничител;
комплект за удължаване;
машина, кератинова
купичка;
балсами, шампоани,
мостри

работа със специфични
инструменти;
лепила;
видове коса за вграждане;
технологична последователност на работа

работа със специфични инструменти, лепила, видове
кичури;
технологична последователност на работа;
определяне на вида кичури
за вграждане

планиране и организиране на дейността;
технически усет;
концентрация;
наблюдателност и
памет;
логическо мислене
и комбинативност;
съобразителност;
гъвкавост;
дисциплинираност;
умения за работа
с хора;
отговорност;
коректност и такт;
самоконтрол

14. Грижа за
косата.

работно място;
работно облекло;
защитно облекло за
клиента;
гребени, четки, ножици,
щипки и др.;
различни видове препарати за поддържане
и лечение на косата
и кожата на главата;
апаратура – йонизатор,
парна каска и др.

диагностика на косата;
устройство на косъма;
работа с лечебни препарати за коса;
работа с профилактични
препарати за коса;
работа с готови препарати;
работа с препарати, които
изискват предварителна
подготовка;
алергични, заразни и незаразни заболявания на
косата и кожата на главата

професионална диагностика на косата;
определяне вида на препарата в зависимост от
проблемите на косата;
работа с различни видове
препарати;
работа с професионална
апаратура

планиране и организиране на дейността;
технически усет;
концентрация;
наблюдателност и
памет;
логическо мислене
и комбинативност;
съобразителност;
гъвкавост;
дисциплинираност;
умения за работа
с хора;
отговорност;
коректност и такт;
самоконтрол
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1
15. Организация и планиране на трудовата дейност във
фризьорски
салон.

2
нормативни документи;
ценоразписи;
счетоводни документи;
офис техника;
нормативи за санитарно-хигиенните изисквания;
документация за персонала;
разполагаеми средства
и обзавеждане;
вътрешен правилник

3
работа с нормативни документи;
консултации и продажба
на услуги;
работа с оборудване и
препарати;
обслужване на клиента;
задължения на членовете
на екипа при изпълнение
на дейностите;
възможности за развитие
на фризьорския салон;
хигиенни правила;
административни и професионални новости;
маркетинг;
видове предлагани услуги;
доставка и закупуване на
материали и препарати;
организация и планиране
на дейността във фризьорския салон

4
създаване на условия за
труд в салон;
предприемачество;
прилагане на новостите;
анализ за дейността на
фризьорския салон;
подбор на подходяща техника;
планиране и контрол на
дейността;
четене на счетоводни документи – анализ;
защита имиджа на фирмата;
проучване и прилагане на
различни възможности за
промени в организацията
на работа във фризьорския
салон

5
комуникативност;
самооценка;
мотивираност;
мобилност;
приспособимост;
планиране и организиране;
съобразителност;
гъвкавост

16. Социално–
икономически и трудовоправни дейности; пазарна
реализация на
труда.

Кодекс на труда;
нормативни документи,
свързани с трудовото
законодателство;
счетоводна докумен
тация

трудовоправни отношения между работодател
и работник;
система за заплащане на
труда;
техники за привличане на
клиента

самооценка на вложения
труд и заплащане;
правилен подбор при трудовоправни отношения с
работодател

комуникативност;
мотивираност;
мобилност;
социално-икономически и поведенчески подход;
приспособимост;
умения за вземане
на решения;
наблюдателност;
логическо мислене
и комбинативност;
съобразителност и
гъвкавост;
генериране на идеи
и нестандартни решения;
планиране и организиране;
прогностично мислене;
лоялност;
работа в екип

17. Спазване
на изисква
нията за здравословни и
безо пасни условия на труд.

вентилация, пожарогасител, дезинфектанти,
работно облекло, ръкавици, изправни електрически уреди, осветление,
оборудване, обзавеждане в съответствие с нормативните документи

правила за безопасна работа с инструменти, материали и електрически
уреди;
работа с леснозапалими
материали и химикали;
хигиена на работното
място;
вредно въздействие на
използваните материали;
нормативни санитарнохигиенни изисквания

безопасна работа с инструменти и електрически
уреди;
правилно съхранение на
използваните материали;
опазване на околната среда;
спазване на правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд;
прилагане на нормативни
документи;
оказване на помощ при
наранявания.

трудова дисциплина;
прецизност;
съобразителност;
работа в екип;
индивидуалност;
лична отговорност
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2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Тенденциите в развитието на професията „Фризьор“ зависят от държавната политика за развитието
на занаятите като цяло. Професията „Фризьор“
ще се развива преобладаващо в малки и средни
ателиета, в които успешно се внедряват иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на
обучение по устойчивото развитие на отрасъла,
предлагащ тези услуги, се очаква опростяване
на законовите, административните и данъчните
условия. Професионалните училища и центрове
за професионално обучение, в които се извършва
обучение по професията „Фризьор“, и в бъдеще
ще изпълняват регионалните и националните
програми за развитие на културата, запазване на
традициите и националната идентичност.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Репуб
лика 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 № РД01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и
социалната политика, лицата, придобили втора
степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“, могат да заемат длъжностите
5141-2001 „Бръснар“, 5141-2009 „Перукер“, 5141-2011
„Фризьор“, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията обучаваният
може да повишава квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в симпозиуми,
работни срещи и други прояви в бранша.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията
„Фризьор“ е формирането на професионални
знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на
професията и успешна реализация на обучаваните.
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
обучаваният трябва да:
– знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и
за опазване на околната среда, познава и използва
личните предпазни средства;
– комуникира ефективно с клиенти и с колеги,
като използва правилно професионална терминология;
– разбира своята роля в трудовия процес;
– отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;
– разпределя задачите между членовете на екипа
в зависимост от квалификацията им;
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– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда;
– познава пазарните отношения, мястото и
ролята на отделните лица, фирмите, институциите
и държавата в тях;
– формира критерии за самооценка и само
стоятелен стремеж към развитие и повишаване
на квалификацията си;
– знае общите правила за работа с персонален
компютър;
– разбира значението и ролята на използваните
компютърна техника и приложени програми;
– прилага уменията за ползване на базови и
специални програмни пакети;
– осъществява кратка комуникация на чужд
език, разбира текстове от професионалната област.
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
„Фризьорски и козметични услуги“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– спазва основните принципи на работа;
– познава всички видове инструменти, пособия
и материали и ги използва правилно;
– познава състава и свойствата на препаратите, използвани във фризьорството, и тяхното
предназначение;
– спазва технологичната последователност при
извършване на определена манипулация (услуга),
процедура;
– познава стиловете и модните тенденции в
отрасъла и успешно ги прилага.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от профила
на професията при обучението по специфичната
за професията „Фризьор“ задължителна професионална подготовка.
3.3.1. Специалност „Фризьорство“
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва
в технологична последователност специфичните
дейности в професията, като:
– прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
– спазва общите и специфичните хигиенни
норми;
– познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството, и професионално си служи с тях;
– избира правилно препаратите според предназначението им и състоянието на косата;
– има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;
– контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
– притежава теоретични знания и практически
умения за изискванията при оформяне на фризура;
– спазва технологичната последователност при
работа;
– определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
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– планира и организира изпълнението на текущи
задачи и решава възникнали проблеми, свързани
с трудовата дейност;
– използва комуникативните си умения при
работа с клиенти;
– при необходимост използва познанията си
по чуждоезикова подготовка;
– ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа;
– адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при
въвеждането им.
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 „Фризьор“ – втора
степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията
„Фризьор“ – втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 2.
Таблица 2
Съдържание на обучението
професионални
компетенции

тематични области

1

2

Обща задължителна професионална подготовка –
единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основните правила за
здравословно и безопасно упражняване
на професията и за
опазване на околната
среда, познава и използва личните предпазни средства.

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

2. Комуникира ефективно с клиенти и с
колеги, като използва
правилно професионална терминология.

водене на разговор (контакт)
чрез различни средства за комуникация;
специализирана терминология;
презентация и бизнес комуникация

3. Умее да работи в
екип – прилага правилата за работа в
екип на основата на
равнопоставеност и
свободно изразяване
на мнението, формира
положителна нагласа
към себе си и околните, умее да прави
самооценка.

организация на трудовия процес;
групово поведение;
мотивация и контрол;
психологическа структура на
трудовата дейност

4. Познава пазарните отношения, знае
своите правомощия
и тези на останалите лица, системите за
заплащане на труда,
трудовоправните отношения и свързаните с
тях закони.

обекти и субекти на пазара на
фризьорски услуги;
икономически процеси, явления
и отношения;
цени, ценообразуване, документооборот;
стопанско устройство на обществото
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5. Знае общите правила
за работа с персонален
компютър и прилага
уменията за ползване
на базови и специализирани програмни
пакети.

конфигурация на компютъра;
устройства за въвеждане и съхраняване на данни;
намиране и съхраняване на
информация;
работа с програмни продукти
за създаване на елементарни
документи;
работа със специфични програмни продукти;
съвременни технологии

6. Справя се с рутинни
ситуации на работното
място, като осъществява професионална
комуникация на чужд
език (ниво А1 – А2
според общата европейска рамка за владеене на чужди езици).

най-често употребявана лексика – четене на текстове (стандарти, нормативи, каталози,
инструкции, указателни надписи
и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения), попълване на несложни
информационни справки;
думи и изрази, свързани с професионалните задачи (каталози, инструкции, литература и
др.) – говоримо и писмено

Отраслова задължителна професионална подго
товка – единна за всички професии oт професионалното
направление
7. Спазва основните принципи на работа
принципи на работа.
8. Познава видовете
инструменти, пособия
и материали, правилно
ги съхранява и професионално си служи
с тях.

видове инструменти и пособия,
устройство и правила за работа
с инструментите, пособията и
материалите;
правила за съхранение

9. Познава различните стилове и модните
тенденции в отрасъла
и успешно ги прилага.

модни стилове и тенденции,
нови технологии и начини за
извършване на различните манипулации

Специфична за професията „Фризьор“ задължителна
професионална подготовка
10. Спазва технологичната последователност
при извършване на
определена манипулация – подстригване,
боядисване, къдрене
и др.

видове манипулации във фризьорството;
технологична последователност
на извършване на отделните
видове манипулации;
изисквания за безопасност при
различните манипулации

11. Познава инструментите и пособията,
използвани във фризьорството, и професионално си служи с тях.

видове инструменти и пособия,
използвани във фризьорството;
устройство и правила за безопасна работа с електрически
инструменти

12. Знае състава и свойствата на препаратите,
използвани във фризьорството, и ги избира
според предназначението им и състоянието
на косата. Знае действието на препаратите
върху косъма.

състав и свойства на суровини
от животински произход;
състав и свойства на суровини
от растителен произход;
видове препарати в зависимост
от състоянието на косата;
химичен състав на препаратите;
съхранение на препаратите;
безопасна работа с препаратите;
дозиране на препаратите според
състоянието на косъма

13. Избира правилно видове помощни материали;
необходимите при ра- предназначение на помощните
бота помощни мате- материали
риали.
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14. Ползва компютър- критерии за определяне на кана техника при диагно- чеството на косъма и кожата
стика на косъма.
на главата;
аномалии на косата и кожата,
морфология (лице, фигура);
заболявания на кожата на главата и косъма – паразитни и
непаразитни
15. Изработва приче- принципи на оформяне на виска от жива коса.
довете фризури;
технология на подстригване,
боядисване, обезцветяване,
къдрене;
чертежи, схеми, рисунки;
техники на оформяне на фризурата;
критерии за оценка на качеството на извършената работа;
нормативни изисквания
16. Прилага усвоените
знания и умения за
здравословни и без
опасни условия на труд.

общи и специфични хигиенни
изисквания;
правила за безопасно използване на препаратите, използвани
при различните манипулации

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 на
оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването
се определя степента на постигане на поставените
цели и подцели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 – обучаваният не е осмислил основни
понятия, не познава основни процеси и материали.
Среден 3 – обучаваният познава основната
терминология, умее да възпроизвежда усвоените
знания.
Добър 4 – обучаваният разбира и обяснява
методи, зависимости в изучаваните процеси, умее
да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 – обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, умее да планира
изпълнението на поставените задачи, подбира и
обосновава методите в зависимост от обекта.
Отличен 6 – обучаваният прилага усвоените
знания в нови ситуации, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи,
подбира и обосновава методите в зависимост от
обекта, предвижда очакваните резултати.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 – обучаваният не се справя с поставената задача.
Среден 3 – обучаваният изпълнява прости
практически задачи по предварително дадени
указания, допуска грешки.
Добър 4 – обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача в позната
ситуация по предварително дадени указания,
спазвайки правилата за безопасен труд, допуска
малки грешки.
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Много добър 5 – обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача,
спазвайки правилата за безопасен труд, обосновава
начина и последователността на работа, работи
прецизно с уреди и материали.
Отличен 6 – обучаваният изпълнява напълно
самостоятелно поставените практически задачи,
спазвайки правилата за безопасен труд, обосновава
начина и последователността на работа, работи
прецизно с уреди и материали, прави анализ и
самооценка на работата си.
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);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
– въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
– задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване:
Тест, практическо задание, устно изпитване,
писмен изпит (теория) и др., разработени в съответствие с установените изисквания за всеки от тях.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора
степен на професионална квалификация са два – по
теория на професията и по практика на професията,
и се провеждат по национални изпитни програми,
утвърдени от министъра на образованието, младеж
та и науката в съответствие с ДОИ за придобиване
на квалификация по професията „Фризьор“ – втора
степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на „Цели на обучението“. Показателите
за оценяване отразяват степента на постигане на
подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са
представени в таблица 3.
Таблица 3
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1

2

3

1. Предварителна подготовка и етика
на обслужването.

Обяснява подготовката на работното място в съответствие
с технологичните изисквания.
Описва работното облекло на
фризьора.
Познава изискванията за
общуване във фризьорските
салони.
Познава етиката и културата на
обслужване във фризьорските
салони.

10
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3

2. Подготовка Описва зависимостта на мана косата.
нипулацията от анатомичните
и морфологичните особености
на главата.
Използва различни критерии
за определяне качеството и
състоянието на косата.
Описва подготвителните операции според съответната манипулация.

10

3 . Те х н о л о гично изпълнение на манипулацията.

Описва необходимите за работа инструменти, електро
уреди, препарати, материали,
помощни средства.
Описва мотивите за подбор
на тези материали.
Описва технологичната последователност и значението
на извършената манипулация.
Описва състава, свойствата на
материалите и действието им
върху косата.

40

4. Трудови и Описва изискванията за личхигиенни за- ните и професионалните кадачи.
чества на фризьора.
Описва изискванията към
хигиената във фризьорските
салони.
Описва видовете дезинфекциращи препарати и начините за
работа с тях.
Описва изискванията към лична хигиена на фризьора.
Описва санитарно-техническото оборудване на фризьорските
салони.

10

5. Техника на Описва безопасната употреба
б е з о п а с н о с т и съхранението на материали.
на труда.
Описва безопасната работа и
съхранението на ръчни инструменти и електроуреди.
Познава наредбите и правилниците за безопасна работа.

10

6. Заключи- Описва специфичните за изутелна мани- чаваната специалност заклюпулация.
чителни дейности.

10

7. Ценообра- Познава методите на ценообзуване.
разуването.
Знае начина за калкулация на
себестойността.

10

Общо

100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на „Цели на обучението“. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане
на подцелите. 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 таблица 4.

Тежест
(%)

Критерии

Показатели

1. Организация и
хигиена на
работното
място.

Прилага усвоените знания и
организация и подготовка на
работния процес.
Подготвя всички необходими
пособия, инструменти, материали и помощни средства според
изискванията на зададената задача (манипулация).
Провежда разговор с клиента.
Правилно разпределя определеното време за работа.
Спазва всички хигиенни изисквания.
Подрежда рационално инструментите и материалите, за да
осигури точно спазване на технологията на работа.

10

2 . П о д г о - Прави анализ (диагностика) на
т о в к а н а косата.
косата.
Прави анализ на анатомичните
особености на главата.
Подбира най-подходящите материали и инструменти.

10

3. Технологично изпълнение
на манипулацията.

Определя самостоятелно технологичната последователност на
етапите при манипулация.
Спазва технологичната последователност в процеса на работа.
Справя се самостоятелно и
професионално с поставената
задача.

30

4. Правилно използване на инструменти,
пособия,
материали,
препарати
и др.

Преценява вида на материалите
и препаратите, които използва
според типа коса.
Подбира правилно инструментите и пособията според изпитното
задание.
Употребява материалите целесъобразно.

10

5. Точност
при изпълнение на
манипулацията.

Спазва всички технологични
изисквания за конкретната манипулация.
Работи с равномерен темп в
определено време.
Спазва точно последователността на етапите при отделните
манипулации.

20

6. Техника
на безопасност при
работа.

Избира и използва правилно
лични предпазни средства
Избира и използва правилно
предпазни средства за клиента.
Употребява правилно предметите и средствата на труда: ел.
уреди, инструменти, материали,
препарати, помощни средства.

10

7. Заключителни манипулации.
Етика на
обслужване.

Осигурява съответствие на всяка
завършена манипулация с изискванията от изпитното задание.
Изпълнява задачата в поставения срок.
Прави самоанализ (самопроверка, самооценка) на извършената
дейност.
Почиства и подрежда работното
си място.
Проявява естетически вкус и
професионални умения.

10

Общо

100
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5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално образование с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за
професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Учебните ателиета трябва да бъдат добре
осветени, добре отоплени и с възможност за
проветряване.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика – в учебни ателиета
или базови обекти при предварително сключени
договори.
6.1. Учебни кабинети
Основно оборудване и обзавеждане: учебни
маси, столове, учебна дъска, технически средства и
аудио-визуална техника (шрайбпроектор, компютър
с периферна техника и др.), закачалки, шкафове
за дрехи и др.
Учебни помагала: помощно оборудване – тебешир, хартия, моливи и други средства за изработване
на схеми, кош за отпадъци; табла със схеми и чертежи, филми за технологичната последователност
на работа, албуми, каталози, комплект учебници
по всички изучавани предмети и др.
6.2. Учебно ателие
Учебното ателие трябва да бъде оборудвано
съобразно съвременните изисквания. Да разполага
с богат видеоматериал, стативи, маси, столове,
съоръжения, пособия и инструменти, помагала
съобразно усвояваната професия и специалност.
Ателието трябва да осигури работни места за всички
обучавани и едно работно място за обучаващия.
Основно оборудване и обзавеждане на ателие за
мъжко и дамско фризьорство: работно място – тоалетка с огледало, плот, контакти, столове, мивки
с течаща топла и студена вода, стол за клиента
с подлакътници от леснопочистваща се материя
и с промяна на височината, подвижни шкафове
за материали, стойки с манекени, стелажни масички за инструменти, сешоари, каски, лампови
активатори, прани каски.
Помощно оборудване: хавлиени кърпи, пелерини за подстригване, пелерини за боядисване,
пластмасови легени, купи и четки за боя, ролки,
ленти за врат, специални салфетки, фолио и шапки
за кичури, игли за кичури, пръскалки за вода, найлоново самозалепващо фолио, щипки, щъркелчета,
ластици, тупета, фиби и други аксесоари.
Информационни материали: албуми, каталози,
постери, специализирани издания, списания.
Инструменти: фризьорски ножици, филажни и
полуфилажни ножици, специални ножици, ножодържатели, гребени, четки за коса, четки за почистване на косми, четки за измиване на гребени,
видове маши за коса, машинки за подстригване,
сешоари и др.
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Материали: шампоани, балсами, маски, бои,
оцветители, тонери, обезцветители, къдрин и др.,
химикали за обработка на косата, стилизиращи
продукти, подхранващи и лечебни продукти за коса.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална
подготовка по професията се осъществява от лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ по специалност, съответстваща на
предмета, който преподават, и с професионална
квалификация по професия „Фризьор“.
Темите, свързани с болестите по кожата, трябва
да се преподават от лекар.
Препоръчително е на всеки две години обучаващите да преминават курс за подобряване на
квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за подобряване на
квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на
Държавното образователно изискване по професията „Фризьор“ – втора степен на професионална
квалификация
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с
внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост.
1426

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни
и/или тежки пътни превозни средства (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм., бр. 67 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „само“ се заличава.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) На извънгабаритните и тежките пътни
превозни средства в случаите по чл. 14, ал. 3
се разрешава да се движат след заплащане
само на дължимата такса за превишаване на
максимално допустимите норми по раздел ІІ.
(5) Документът за платена такса се издава
за всеки конкретен случай и съдържа индивидуализиращите данни на пътното превозно
средство, маршрута на движение и извънгабаритния показател, за който се заплаща таксата.“
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) от Агенция „Пътна инфраструктура“
съгласувано със съответната служба за контрол
при МВР – при движение на територията на
повече от две съседни областни пътни управ
ления (ОПУ);“
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бб) буква „б“ се изменя така:
„б) от областните пътни управления съгласувано със съответната служба за контрол
при МВР – при движение на територията на
едно или две съседни ОПУ; разрешителното
се издава от областното пътно управление, от
чиято територия тръгва извънгабаритното ППС;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. за движение по маршрут, състоящ се от
републикански и местни пътища – от Агенция
„Пътна инфраструктура“ съгласувано със съответната служба за контрол при МВР; в този
случай разрешителното се издава въз основа на
протокол на комисия, назначена със заповед на
председателя на управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ или на оправомощено
от председателя длъжностно лице от агенцията;
в комисията се включват представители на
администрацията, управляваща съответния път.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Извънгабаритните и/или тежките ППС,
на които се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса, са тези, които
имат обща маса до 45 тона или натоварване
на ос, което не превишава с повече от 30 %
допустимите максимални натоварвания на ос
по раздел ІІ, както и тези с габаритни размери:
широчина – до 3,30 м, височина – до 4,30 м, и
дължина – до 22 м.“
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „по чл. 14“ се заменят
с „по чл. 14, ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „УПТР при Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ или в съответното
РЗ на УПТР“ се заменят с „Агенция „Пътна
инфраструктура“ или в съответното областно
пътно управление“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Документ за платена такса в случаите
по чл. 14, ал. 3 се издава от Агенция „Пътна
инфраструктура“, а на граничните контролнопропускателни пунктове – от Агенция „Митници“. За многократни превози за не повече
от 10 курса и за срок не по-дълъг от 30 дни,
когато се превозват еднакви товари с едно и
също извънгабаритно ППС и по един и същи
маршрут, документ за платена такса в случаите
по чл. 14, ал. 3 се издава от Агенция „Пътна
инфраструктура“.“
§ 4. В чл. 17 думите „Министерството
на транспорта и съобщенията“ се заменят с
„Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а думите
„Национална компания „Български държавни
железници“ се заменят с „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“.
§ 5. В чл. 19, ал. 1 и 2 думите „Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на
моторните превозни средства и на ремаркетата,
теглени от тях“ се заменят с „Наредба № I-45
от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането
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в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата,
теглени от тях“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 думите „Наредба № I-45 от
2000 г. за регистрацията и отчета на моторните
превозни средства и на ремаркетата, теглени от
тях“ се заменят с „Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистрацията, отчета, пускането в движение и
спирането от движение на моторните превозни
средства и на ремаркетата, теглени от тях“.
§ 7. В чл. 28, ал. 2 думите „Наредба № 60
от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (обн.,
ДВ, бр. 59 от 2003 г.; последно изменена бр. 12
от 2007 г.)“ се заменят с „Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (ДВ,
бр. 40 от 2009 г.)“.
§ 8. В чл. 35, ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Извънгабаритните и/или тежки ППС се
проверяват от администрацията, издала разрешителното или документа за платена такса в
случаите по чл. 14, ал. 3. Ако те отговарят по
масата и габаритните си размери на данните в
разрешителното или документа за платена такса
за движение и товарът е добре укрепен и сигнализиран съгласно изискванията на раздел V,
разрешителното и/или документът за платена
такса в случаите по чл. 14, ал. 3 се заверяват
с подпис и печат, с което се удостоверява, че
превозът се осъществява.
(2) Проверката и заверяването на разрешителното или документа за платена такса в случаите по чл. 14, ал. 3 на влизащите и напускащи
страната извънгабаритни ППС се извършват
на граничния контролно-пропускателен пункт
от длъжностните лица на Агенция „Митници“.
(3) Проверката се извършва със средства
за измерване, отговарящи на изискванията на
Закона за измерванията.“
§ 9. В чл. 36 думите „Фонд „Републиканска
пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция
„Пътна инфраструктура“, а думите „управление
„Пътни такси и разрешителни“ при Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ се заменят
с „Агенция „Митници“.
§ 10. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Във вътрешността на страната
съответните служби за контрол при МВР и
Агенция „Пътна инфраструктура“ спират и
съставят акт на водача на извънгабаритното
и/или тежко пътно превозно средство, на съпровождащото лице и на другите длъжностни
лица, когато при проверката се установи, че:
1. движението на извънгабаритни и/или
тежки ППС се извършва без разрешително
или документ за платена такса в случаите по
чл. 14, ал. 3;
2. не е спазен определеният в разрешителното или посоченият в документа за платена
такса в случаите по чл. 14, ал. 3 маршрут на
движение;
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3. габаритните размери, общата маса или
натоварването на ос са по-големи от описаните
в разрешителното по чл. 14, ал. 1 или посочени
в документа за платена такса в случаите по
чл. 14, ал. 3.
(2) На граничните контролно-пропускателни
пунктове длъжностните лица на Агенция „Митници“ съставят акт на водача на извънгабаритното и/или тежко пътно превозно средство,
напускащо страната, на съпровождащото лице
и на другите длъжностни лица, когато при
проверката се установи, че:
1. движението на извънгабаритни и/или
тежки ППС се извършва без разрешително
или документ за платена такса в случаите по
чл. 14, ал. 3;
2. не е спазен определеният в разрешителното или посоченият в документа за платена
такса в случаите по чл. 14, ал. 3 маршрут на
движение;
3. габаритните размери, общата маса или
натоварването на ос са по-големи от описаните
в разрешителното по чл. 14, ал. 1 или посочени
в документа за платена такса в случаите по
чл. 14, ал. 3.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
движението на извънгабаритното и/или тежко
ППС може да продължи след получаване на
разрешително по реда на раздел IV, а в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 2 и 3 – след
получаване на ново разрешително по реда на
раздел IV.“
§ 11. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. Считано от 1.І.2014 г. всички репуб
ликански пътища са отворени за свободно движение на пътни превозни средства независимо
от вида на окачването им.“
Министър: Р. Плевнелиев
1892

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № 3
от 23 февруари 2010 г.

за формата, съдържанието, реда и начина
за подаване и съхраняване на декларацията
по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ
Чл. 1. С тази наредба се определят формата,
съдържанието, редът и начинът за подаване и
съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1
от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд (декларацията).
Чл. 2. Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самосто-
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ятелно наемат работещи, и от юридическите
и физическите лица, които ползват работещи,
предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.
Чл. 3. (1) Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“
по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на
следващата година.
(2) Когато няма промяна в обстоятелствата,
подлежащи на деклариране, лицата по чл. 2
уведомяват писмено териториалната дирекция
„Инспекция по труда“ в срока по ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Чл. 4. (1) Декларацията се подава на хартиен
и електронен носител или по електронен път
по образец съгласно приложение № 1.
(2) Уведомлението по чл. 3, ал. 2 се подава
на хартиен носител или по електронен път по
образец съгласно приложение № 2.
(3) Декларацията, съответно уведомлението, се подава на електронен носител или по
електронен път по утвърден формат на записа,
като се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от ИА „Главна
инспекция по труда“. Програмният продукт се
предоставя чрез дирекциите „Инспекция по
труда“ или интернет страницата на ИА „Главна
инспекция по труда“.
(4) Декларацията, съответно уведомлението,
се подава по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен
представител притежава универсален електронен подпис съгласно Закона за електронния
документ и електронния подпис.
Чл. 5. (1) При приемане на декларацията,
съответно уведомлението, на подателя се издава
удостоверение с входящ номер и дата.
(2) Електронен носител, който не може да
бъде възпроизведен от длъжностното лице в
териториалната дирекция „Инспекция по труда“,
се връща на подателя, като декларацията, съответно уведомлението, се счита за неподадена.
В срок не по-дълъг от 7 работни дни от датата,
на която е отказано приемане на електронния
носител, задълженото лице по тази наредба
представя нов електронен носител.
(3) Електронният носител се връща на
подателя след приемането на информацията.
(4) Изпратената по електронен път декларация, съответно уведомлението, се завежда
в териториалната дирекция „Инспекция по
труда“ с датата на получаване, регистрирана
от информационната система на ИА „Главна
инспекция по труда“.
Чл. 6. Не се приемат декларации, съответно
уведомления, на хартиен носител, които не
съдържат подпис и печат на лицата по чл. 2.
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Чл. 7. (1) При непълнота и при нередовност
на приетата декларация длъжностно лице от
ИА „Главна инспекция по труда“ в срок до
60 дни от датата на приемане на декларацията
писмено уведомява лицата по чл. 2 за констатираните непълноти и нередовности, като с
уведомлението определя срок до 30 работни
дни за отстраняването им.
(2) В срок до 30 работни дни от датата на
подаване на декларацията, когато в нея няма
непълноти или нередовности, длъжностно лице
от ИА „Главна инспекция по труда“ вписва декларацията, съответно уведомлението, в публичен
регистър, който се публикува на страницата на
ИА „Главна инспекция по труда“ в интернет.
В случаите по ал. 1 срокът за вписване на
подадената декларация в публичния регистър
започва да тече от датата на отстраняване на
констатираните непълноти и нередовности.
(3) Регистърът по предходната алинея съдържа:
1. номер и дата на регистрация на декларацията или уведомлението;
2. наименование на предприятието;
3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единен
идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата,
които имат такъв;
4. адрес на предприятието;
5. име, презиме и фамилия на законния
представител на лицето по чл. 2.
Чл. 8. Декларациите, съответно уведомленията, се съхраняват и унищожават по ред и
начин, определен от изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“.

ВЕСТНИК
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. (1) Лицето по чл. 2 или негов законен представител, което не подаде декларация,
съответно уведомление, в законоустановения
срок, носи отговорност по чл. 413, ал. 1 и ал. 3,
т. 1 от Кодекса на труда.
(2) Лице, което подаде декларация, съответно
уведомление, с неверни данни, носи отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „промяна
в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“
е промяна в декларираните обстоятелства по
раздел I, т. 1 и 2; раздел II, т. 7, 8 и 9; раздел IV,
част І, т. 22, 24, част II, т. 25, част IV, т. 33 от
декларацията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Образецът на декларацията и уведомлението се публикуват на страницата на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ в интернет за ползване от декларатора.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 15,
ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“.
Министър: Т. Младенов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за .....................год.
Попълва се от дирекция „Инспекция по труда”
Дирекция „Инспекция по труда“

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

Входящ № и дата на декларацията
Приложение/я №…..

.................................................................................................................
…...............................................................................................................

Длъжностно лице, приело декларацията

...................................................................................../...........................
(име и фамилия)
(подпис)

РАЗДЕЛ І. ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ
1.

Наименование/име на юридическото и физическото лице, което:
¨ Самостоятелно наема работещи
....................................................................................................
(пълно наименование на ЮЛ)
¨ Ползва или е ползвало работещи, предоставени
.................................................................................................... от предприятие, което осигурява временна заетост
(име, презиме и фамилия на ФЛ)
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2.
Седалище и адрес на управление:
ЕИК _І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І_
гр. (с)...................................,
общ. ....................................,
обл. ...............................................................,
ж.к. ......................................,
ул. ..........................................................................
№ ....................................,
бл. ..........................,

вх. ..........................,

Пощенски код _І__І__І__І__І_

ет. ..........................,

Тел./Факс .............................,

ап. ........................................

Е–mail ...........................................................

3.
Управляващ и представляващ дружеството, организацията, търговеца
(при повече от един управляващ или представляващ се добавят допълнителни полета)
3.1...................................................................................................
.....................................................
(име, презиме, фамилия)
(длъжност)
¨ Управляващ
¨ Представляващ
Тел./Факс .................................,
Е–mail .............................................
3.2...................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

.....................................................
(длъжност)
¨ Управляващ
¨ Представляващ
Е–mail .............................................

Тел./Факс .................................
4. Лице за контакти:
. ..................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Тел./Факс .................................

.........................................................
(длъжност)
Е–mail .............................................

Дата:
дд мм гггг

Подпис:..............................
(име, фамилия)

(печат)

РАЗДЕЛ ІІ. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
5.

Наименование на предприятието: .................................................................................................

Адрес: гр. (с) ..................................,

общ. .................................,

ж.к. ...........................................,

ул. ..................................................................................................,

бл. ..........................,

вх. ..........................,

Пощенски код _І__І__І__І__І_
6.

ет. .........................,

Тел./Факс ...........................

ап. ................................

Е–mail ..............................................

Ръководител на предприятието

..................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Тел./Факс .................................
7.

обл. .................................................,

..................................................................
(длъжност)
Е–mail ....................................................

Основна и спомагателна дейност съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД 2008)
(при необходимост се добавят допълнителни редове)

7.1. ................................................................................
7.2. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_
КИД: _І__І__І__І__І_

7.4. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_
КИД: _І__І__І__І__І_

7.5. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.6. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.7. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.3. ................................................................................

8.

Поделения на предприятието извън адреса по т. 5

¨ Да

(Попълва се при отговор „Да”. При необходимост се добавят допълнителни редове)

¨ Не
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Наименование на поделението

Брой наети
лица

ВЕСТНИК

Адрес,
(гр. (с), обл., ул. №)

С Т Р. 7 5
Дейност по
КИД 2008

Ръководител
(име, фамилия,
тел., е-mail)

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

Големина на предприятието според средносписъчния брой на персонала

¨ 1 –9

¨ 10 – 49

¨ 50 – 249

10. Наети лица към датата на подаване на декларацията

¨ 250 и над 250

.....................................бр.
бр. общо

мъже

жени

10.1. Работници и служители, наети по трудово/служебно правоотношение
в т. ч. по срочно правоотношение
в т. ч. лица с трайно намалена работоспособност
в т. ч. лица над 55 години
в т. ч. лица на възраст под 25 години
в т. ч. граждани на държави – членки на ЕС
в т. ч. граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария
в т. ч. граждани на други държави
10.2. Работници/служители на друго физическо или юридическо лице
11. Работни места за трудоустрояване:
(попълва се само ако общата численост на персонала е над 50 души)

брой

11.1. Общ брой на определените места за трудоустрояване
от тях заети от трудоустроени лица
в т.ч. заети от трудоустроени с трайни увреждания		
11.2. Работни места, заети от трудоустроени бременни или кърмачки през годината
12. Работници и служители, ползващи правото на:
- намален работен ден по чл. 137, ал. 1, т. 1 КТ
- допълнителен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ
- безплатна храна по чл. 285, ал. 2 КТ

брой
.

РАЗДЕЛ ІІI. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР
(при отговор „да“ маркирайте квадратчето срещу съответния ред)
13. Определено длъжностно лице или специализирана служба за организиране изпълнението на
дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
14. Учреден:
- комитет по условия на труд
- група по условия на труд
- комитет и група/и по условия на труд

¨

15. Осигурено обслужване от служба по трудова медицина, регистрирана в Министерството на
здравеопазването
16. Документирана оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите
17. Утвърдени мерки за отстраняването, намаляването или контролирането на риска:
- международнопризната система за управление на БЗР
- програма за управление на професионалните рискове
- други мерки

¨

18. Организация за действия по ликвидиране на опасността при аварии в предприятието, оказва
не на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите

¨

19. Провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

¨

20. Провеждане на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи

¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
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РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ
ЧАСТ І. Работни места и условия на труд
21. Общ брой работни места

.....................................бр.

в т.ч. подвижни работни места

.....................................бр.

в т.ч. надомна работа

.....................................бр.

„Подвижни (мобилни) работни места“ са работните места, които не са стационарни, напр. за пътни полицаи,
шофьори или други, или са временни в предприятието или извън него – например за работници в строителството; техници; работещи, извършващи ремонти или монтажни дейности, нощни пазачи, улични чистачи и др.
22. Работни места, свързани със:

общо

мъже

жени

¨ работа на открито
¨ работа под земята
¨ работа във въздуха
¨ работа на и под водата
Работа във въздуха се отнася до: пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюард/еса
и борден съпроводител, работещи във въздухоплаването.
23. Организация на работата:

брой работещи

¨ работа на смени
¨ нощен труд
¨ дежурства
¨ разположение
24. Опасности/източници на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на
работещите, съгласно оценката на риска

брой работещи

¨ прах
¨ химични агенти
¨ работа с наноматериали
¨ канцерогени и мутагени
¨ азбест
¨ биологични агенти
¨ шум
¨ вибрации
¨ източници на йонизиращи лъчения
¨ електромагнитни лъчения
¨ лазерни оптични лъчения
¨ други вредни лъчения
¨ физическо натоварване
¨ ръчна работа с тежести
¨ осветеност
¨ неблагоприятен микроклимат
¨ взривоопасна среда
¨ пожароопасна среда
¨ електрически ток
¨ машини и съоръжения
¨ електрически уредби над 1000 V, обслужвани от предприятието
¨ транспортни средства
¨ съдове под налягане

(не се отразява брой
работещи)
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¨ повдигателни съоръжения
¨ въжени линии		
¨ строителни скелета
¨ подвижни платформи
¨ други ............................................................................
ЧАСТ ІІ. Лични предпазни средства (ЛПС)
25. Наличие на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на ЛПС,
съгласно направената оценка на риска
(Ако отговорът е „не“, преминете към част ІІІ)

¨Да

¨Не

26. Брой работни места, на които се използват ЛПС

Брой..........................

Брой работещи, на които към момента на деклариране са предоставени ЛПС за:

Брой

¨ защита на главата
¨ защита на долните крайници
¨ защита на очите или лицето
¨ защита на слуха
¨ защита на тялото и горните крайници
¨ защита от неблагоприятни климатични въздействия
¨ светлоотразителни облекла
¨ защитни колани (сбруи)
¨ защитни въжета
¨ защита на кожата
¨ защита от елeктрически ток
27. Брой работещи, на които са предоставени повече от 1 ЛПС

Брой.............................

28. Проведено обучение/демонстрация за използването, съхраняването и начините за про
верка на изправността на ЛПС

¨Да

¨Не

ЧАСТ ІІІ. Ръчна работа с тежести (РРТ)
29. Оценен е рискът при ръчна работа с тежести
(Ако отговорът е „не се извършва ръчна работа с тежести“, преминете към
част ІV)

¨Да

¨Не ¨ Не се извършва РРТ

30. Брой работещи, извършващи редовна ръчна работа с тежести

бр. общо мъже жени
...............
........... ...........
31. За избягване/ограничаване на ръчната работа с тежести са предприети/осигурени следните:
¨ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
и/или
¨ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА/ОБОРУДВАНЕ
¨
¨
¨
¨

консултации с работещите�����������������������
и/или техните���������
предста- ...............................................................................
вители
...............................................................................
обучение
...............................................................................
предоставяне на информация
...............................................................................
други
...............................................................................
........................................................................
или
¨ КЪМ МОМЕНТА НА ДЕКЛАРИРАНЕ НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

32. Брой работещи, на които е извършена предварителна медицинска оценка за Брой................................
извършване на ръчна работа с тежести
ЧАСТ ІV. Работа с видеодисплеи
33. Оценен е рискът на работните места с видеодисплеи
(Ако отговорът е „няма такива работни места“, преминете към част V)

¨Да

34. Общ брой работещи, които работят с видеодисплеи
- в т.ч. през повече от половината от законоустановеното работно време

¨Не ¨Няма такива
раб. места
...................бр.
...................бр.
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35. Работещи, на които през годината е осигурен преглед на очите и оценка състоянието
на зрението:
...................бр.
- в т.ч. при оплакване
...................бр.
36. Общ брой осигурени средства за корекция на зрението през годината
...................бр.
ЧАСТ V. Шум
37. Оценен е рискът при експозиция на шум
(Ако отговорът е „няма необходимост“, преминете към част VІ)
38. При оценката на риска са използвани данни за:
¨ дневно ниво на експозиция на шум
¨ средноседмично ниво на експозиция на шум
¨ друго .............................................................................

¨Да

¨Не ¨Няма необходимост

39. При оценката на риска е определен риск, свързан със:
¨ постоянен шум
¨ променлив шум
40. При оценката на риска е идентифициран повишен риск във връзка с възможна експозиция едновре
менно на шум и:
¨ ототоксични материали с професионален произход
¨ вибрации
41. Брой работници, изложени на шум (обективно ≥ 80 dB(А)
оценени или измерени нива, без отчитане на ефекта
........... бр.
на ЛПС за защита на слуха):

≥ 85 dB(А)
........... бр.

≥ 87 dB(А)
........... бр.

42. Предприети мерки за избягване или намаляване на риска от експозиция на шум:
¨ проектиране и разположение на работните места
¨ избор на подходящо оборудване
¨ нов метод на работа с по-ниска експозиция на шум
¨ технически средства за ограничаване на шума
¨ програми за поддържане на работното оборудване
¨ организация на работата
¨ ЛПС
¨ други:
...................................................................................................................................................................................
или
¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки
43. Работещи, на които е осигурено здравно наблюдение и профилактично аудиоме .............................бр.
трично изследване през годината:
44. Изключения съгласно чл. 10 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните
¨Да
¨Не
изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове,
свързани с експозиция на шум, при които изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 9
от наредбата не се прилагат
Причини: (пояснете основанието при отговор „да”)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ЧАСТ VІ. Вибрации
45. Рискът при излагане на вибрации е оценен
(Ако отговорът е „няма необходимост“, преминете към част VІІ )

¨Да

¨Не

46. Брой работници, изложени на вибрации над установените гранични стойности на
експозиция:
........................... бр.
в т.ч.: предавани на системата ръка-рамо: 		
........................... бр.
предавани на цялото тяло: 				
........................... бр.
47. Предприети мерки за избягване на риска от въздействие на вибрации:
¨ методи на работа с по-ниска експозиция на вибрации
¨ работно оборудване, генериращо възможно най-малко вибрации
¨ допълнително оборудване, намаляващо риска от увреждания (седалки/ръкохватки)
¨ програми за поддържане на работното оборудване

¨ Няма
необходимост
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¨ ограничаване на продължителността и интензивността на експозицията
¨ осигуряване на подходящи микроклиматични условия
¨ ЛПС, вкл. работно облекло, което предпазва експонираните работещи от студ и влага
¨ други:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
или
¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки
48. Работещи, на които е осигурено здравно наблюдение през годината

........................бр.

49. Изключения съгласно чл. 9 на Наредба № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисква ¨Да
ния за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с
експозиция на вибрации, при които мерките по чл. 8, ал. 1 на наредбата не се прилагат.
Причини: (пояснете основанието при отговор „да“)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

¨Не

ЧАСТ VІІ. Физиологични режими на труд и почивка
50. В предприятието са разработени физиологични режими на труд и почив ¨Да
ка в зависимост от оценката на риска и организацията на работния процес
(Ако отговорът е „няма необходимост“, преминете към част VІІІ)
51. Вид на регламентираните почивки:
¨ активни 				
¨ полупасивни				
¨ пасивни				
52. Осигурени подходящи места за почивка:

....... бр. работещи
....... бр. работещи
....... бр. работещи
¨Да

53. Общото време за регламентирани почивки достига:
(При необходимост се добавят допълнителни редове)

¨ Няма
необходимост

¨Не

¨Не

% от работното време

¨Не за всички
бр. работещи

ЧАСТ VІІІ. Знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
54. В предприятието се използват знаци и сигнали за безопасност и/или здра ¨Да
ве при работа

¨Не

55. Използваните знаци и сигнали в зависимост от своя вид и предназначение съответ ¨Да
стват на изискванията в приложенията към Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за мини
малните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

¨Няма
необходимост
¨Не

56. Предприети мерки за правилно възприемане и ефективност на използваните знаци или сигнали за
безопасност и/или здраве при работа:
¨ правилно възприемане от работещите при използване от тях на лични предпазни средства
¨ използване на светещи знаци и/или звукови сигнали при необходимост за сигнализиране на
опасност, известяване на лицата за специфични действия и евакуация
¨ едновременно използване на знаци и/или сигнали за безопасност и/или здраве при работа в
съответствие с нормативните изисквания
¨ дублиране на знаците и/или сигналите за безопасност и здраве със светлинни/звукови, ако в
предприятието има работещи с увредено зрение или слух
¨ недопускане ефективността на знаците/сигналите да се нарушава от наличието на друг знак,
сигнал или подобен източник, който би нарушил правилното възприемане
¨ осигурен авариен източник на захранване за използваните знаци за БЗР
¨ други (моля, посочете )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
или
¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки
Дата:
дд мм гггг

Подпис:..............................
(име, фамилия)

(печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Приложението се попълва от:
¨

Строители съгласно чл. 163, ал. 1 на Закона за устройство на територията, извършвали през
годината строителни и/или монтажни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи

¨

Проектанти по смисъла на чл. 162, ал. 1 на Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1
и 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

1. Брой на строежите, на които през годината са извършвани
строителни и монтажни работи / за които са изготвяни инвес .....................................бр.
тиционни проекти
2. Строителни и монтажни работи се ¨ самостоятелно от
извършват:
строителя
......................брой обекти
3. Определен е от възложителя или упълномощеното
от него лице координатор по безопасност и здраве за
етапа на инвестиционното проектиране (попълва се от
проектанти)

¨Да

4. Определен е от възложителя или упълномощеното
от него лице координатор по безопасност и здраве на
етапа на изпълнението на строежа за обектите, на ко
ито строителят работи с подизпълнител и/или с втори
строител

¨Да

5. Изготвен и е представен от възложителя план по без
опасност и здраве

¨Да

¨Не

¨Не

¨Не
6. Изготвена е от възложителя и е поставена информаци ¨Да
онна табела за строежа
¨Не

¨ съвместно с други строители
или с подизпълнители
......................брой обекти

......................брой обекти
......................брой обекти
......................брой обекти
......................брой обекти
......................брой обекти
......................брой обекти
......................брой обекти
......................брой обекти

7. Осигурена е информация на работещите, извършващи строителни и мон
тажни работи

¨ Да

¨ Не

8. Осигурено е обучение на работещите, извършващи строителни и монтажни
работи

¨ Да

¨ Не

9. Брой на работещите, извършващи СМР, на които е осигурена информация
и обучение
..........................бр.
Дата:

Подпис:...................................

дд мм гггг

(име, фамилия)

(печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Приложението се попълва от предприятия, произвеждали, използвали или съхранявали през годината
вредни и опасни химични агенти над 1 тон и/или мутагени и канцерогени, и/или азбест. Попълва/т се само
съответната/ите част/и от приложението
1.

В предприятието се произвеждат, използват или съхраняват:

¨ ХИМИЧНИ АГЕНТИ
¨ КАНЦЕРОГЕНИ/МУТАГЕНИ
¨ АЗБЕСТ

ЧАСТ І. ХИМИЧНИ АГЕНТИ
2.

Извършена оценка на риска при работа с опасни химични агенти

¨Да

¨Не

3.

Съставена картотека на информационните листове за безопасност

¨Да

¨Не

4.

Идентифицирани опасни химични агенти:

БРОЙ 19
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Брой експонирани работещи

Таблицата се попълва за идентифицираните химични агенти с най-високо оценен риск чрез оценката на риска
според: тежестта на причинената вреда/увреждания; измерени нива/концентрации, близки до или над нормите за експозиция; употреба в основни производствени процеси или в количества над 1 тон годишно; брой на
експонираните работещи и др. При необходимост се прибавят допълнителни редове в таблицата.
5. Предприети мерки за предотвратяване или намаляване на риска, свързан с работата с химични агенти:
(Пояснете в свободното поле под съответната мярка)
¨ ограничаване на броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани
........................................................................................................................................................................................
¨ намаляване на продължителността и степента на експозицията
........................................................................................................................................................................................
¨ ограничено количество на химичните агенти до минимума, необходим за извършване
на определен вид работа
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
¨ въведени процедури за съхранение и транспортиране на опасни химични агенти, както
и на отпадъците, които ги съдържат
........................................................................................................................................................................................
¨ замяна с химични агенти или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
¨ осигурени мерки за колективна защита
........................................................................................................................................................................................
¨ осигурени лични предпазни средства
........................................................................................................................................................................................
¨ други
........................................................................................................................................................................................
или
¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки
6.

Извършени периодични измервания на наличните химични агенти, които могат да до ¨Да
ведат до риск за здравето на работещите на работното място

¨Не

7. Осигурена информация и подходящо обучение на работещите за използваните и произ ¨Да
веждани опасни химични агенти

¨Не

8. Изготвен и проигран през годината план за действие за предотвратяване и ликвидиране ¨Да
на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти

¨Не

9. Осигурено здравно наблюдение при идентифициран риск за здравето на работещите при ¨Да
оценката на риска

¨Не

Брой на работещите, подлежащи на здравно наблюдение...........................бр.
ЧАСТ ІІ. КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ
10. При извършване на оценката на риска е определен видът, степента и продължителността ¨Да
на експозицията на работещите за всяка дейност, при която може да възникне риск от
експозиция на канцерогени или мутагени

¨Не

11. Идентифицирани канцерогени и мутагени:
CAS №

Химичен агент

При необходимост се прибавят допълнителни редове в таблицата.

Брой експонирани работещи
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12. Измерените стойности на канцерогените и мутагените във въздуха на работното място ¨Да
съответстват на граничните стойности

¨Не

13. Предприети мерки за предотвратяване или намаляване на риска, свързан с работата с мутагени и
канцерогени:
(Пояснете в свободното поле под съответната мярка)
¨ заместване с вещества, препарати или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни за
здравето и безопасността на работещите
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
¨ осигурена затворена система за производство и използване на канцерогени
и мутагени
..................................................................................................................................................................................
¨ намаляване на нивото на експозиция на работещите
..................................................................................................................................................................................
¨ осигурени колективни средства за защита
..................................................................................................................................................................................
¨ осигурени хигиенни мерки и лични предпазни средства
..................................................................................................................................................................................
¨ други
..................................................................................................................................................................................
или
¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки
14. На работещите и/или техните представители са осигурени подходяща информация, обу ¨Да
чение и инструктаж

¨Не

15. Осигурено е ясно и четливо етикетиране и обозначаване с предупредителни знаци и ¨Да
знаци за безопасност на инсталациите, контейнерите и опаковките, които съдържат кан
церогени и мутагени

¨Не

16. Изготвен е и се поддържа в актуално състояние списък на работещите, за които може ¨Да
да има опасност от експозиция на канцерогени или мутагени

¨Не

Брой на работещите, включени в актуалния списък

..................бр.

ЧАСТ ІІІ. АЗБЕСТ
17. Предприятието има издадено разрешение по Закона за здравето за извършване на дей ¨Да
ностите по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти

¨Не

18. За всяка дейност, при която може да възникне риск от експозиция на прах от азбест ¨Да
или азбестосъдържащи материали, е оценен рискът, като е определен видът на азбеста и
степента на експозицията, на която работещите са изложени

¨Не

19. Преди започване на работа е уведомена дирекция „Инспекция по труда“ и Регионалната ¨Да
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), на територията на
която се намира обектът, за дейностите, при които работещите са или могат да бъдат екс
понирани на прах от азбест или от азбестосъдържащи материали

¨Не

20. Предприети са мерки при превишаване на граничната стойност на концентрация на ¨Да
азбестови влакна във въздуха на работната среда
(Ако отговорът е „да“, се посочват предприетите мерки).
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

¨Не

21. Осигурена е оценка на здравното състояние на работещите

¨Не

¨Да

Брой работещи, на които е осигурена оценка на здравното състояние през последните
3 години
..................бр.
22. Води се регистър на работещите, които извършват дейности, при които са или могат да ¨Да
бъдат експонирани на прах от азбест или от азбестосъдържащи материали
Брой на работещите, включени в регистъра

..................бр.

23. Осигурено е обучение за всички работещи, които са или е вероятно да бъдат експонира ¨Да
ни на прах, който съдържа азбест
Дата:
дд мм гггг

¨Не

Подпис:...................................
(име, фамилия)

(печат)

¨Не
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Приложението се попълва от предприятия, където се извършват работи в потенциално експлозивна
атмосфера 1
1. Извършена е оценка на специфичните рискове, пораждани от експлозивна атмосфера

¨Да

¨Не

2. Разработени са и се подържат в актуално състояние в предприятието „Правила за пред ¨Да
пазване от експлозия“, които съответстват на най-големия потенциален риск

¨Не

3. Осигурено е на работещите в местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, ¨Да
обучение за предпазване от експлозии

¨Не

4. При извършване на дейности, които могат да доведат до опасност от експлозия или ко ¨Да
ито при взаимодействие с друг вид работа могат да породят такава опасност, се прилага
система за разрешения за работа

¨Не

Брой издадени разрешения през годината

.....................бр.

5. Определени са компетентни лица, които да изпълняват функциите по издаване на раз ¨Да
решения за работа
Брой на определените компетентни лица
6.

¨Не

.....................бр.

Класифицирани са по зони местата, където може да възникне експлозивна атмосфера ¨Да

¨Не

¨ Зона 0 и 20

.......................бр. раб. места

¨ Зона 1 и 21

.......................бр. раб. места

¨ Зона 2 и 22

.......................бр. раб. места

7. Категорията на използваното оборудване в местата, където може да възникне експло ¨Да
зивна атмосфера, съответства на класификацията на зоните

¨Не

8. Разработени са мерки за намаляване на опасността от възникване на експлозивна атмосфера и мерки
за овладяване на възникнала експлозивна атмосфера или за намаляване на нейното разпространение в
рамките на конкретното работно място и/или работно оборудване:
(маркирайте съответното квадратче и при необходимост пояснете в празните полета)
¨ приложено резервно енергийно захранване, което да осигури безопасното функциониране на работното
оборудване и системи за защита
¨ осигурена ръчна система с приоритетно действие за изключване на работното оборудване и на
системите за защита, които са част от автоматизирани процеси, при отклонение от предвидените
условия на работа (при условие че не се накърнява безопасността)
¨ подходящ контрол за работната среда по време на работа, който е в съответствие с оценката на риска
и се извършва чрез използването на подходящи технически средства
........................................................................................................................................................................................
¨ подходяща маркировка/предупреждаващ знак на входовете на местата, където може да възникне
експлозивна атмосфера
¨ осигурено подходящо работно облекло, изработено от материали, които не предизвикват електростатични разряди, които биха могли да възпламенят експлозивна атмосфера
Брой на работещите с осигурено работно облекло ................................ бр.
¨ осигурени спасителни съоръжения, средства и условия за незабавно и безопасно евакуиране
........................................................................................................................................................................................
¨ други мерки:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
или:
¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки
Дата:
дд мм гггг

Подпис:...................................
(име, фамилия)

(печат)

1
„Експлозивна атмосфера“ e смес на въздух с възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозол или прах при
атмосферни условия, в която след запалване започва разпространяване на горенето в неизразходваната смес.

С Т Р.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Приложението се попълва от предприятията, в които се извършват сондажни работи и/или такива, в
които се извършва добиване на подземни богатства чрез сондиране
1.

Данни за работния участък и типа дейност:
¨ добив на минерални суровини (подземни богатства)
¨ геологопроучвателни работи с цел добив на минерални суровинни
¨ подготовка на добитите материали за продажба

2.

Местонахождение:
¨ добив на сушата
¨ добив в морето

3. Сондирането и експлоатацията на сондажа се извършват по утвърден технически про ¨Да
ект, включващ и нормативните изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при
работа

¨Не

4. Предприети са необходимите предпазни мерки според характера на работата за пре ¨Да
дотвратяване, ранно откриване и борба с възникване и разпространение на пожари и
експлозии и за предотвратяване появата на взривоопасни и/или застрашаващи здраве
то среди

¨Не

5. В дейностите по проучване и добиване на подземни богатства чрез сондиране са опре ¨Да
делени оправомощени лица, които ги ръководят и контролират

¨Не

6. Създаден е екип за действие при аварийни ситуации

¨Да

¨Не

7. Осигурени са и се поддържат в изправност необходимите спасителни съоръжения и ¨Да
лични предпазни средства

¨Не

8. Осигурени са необходимите предупредителни и други комуникационни системи с оглед ¨Да
незабавно оказване на помощ, евакуиране и извършване на аварийно-спасителни опе
рации в случай на нужда

¨Не

9. На работещите е предоставена информация, инструкции и/или правила и указания, ¨Да
които трябва да се изпълняват за осигуряване на безопасността и здравето на всички,
които могат да бъдат застрашени

¨Не

10. Въведена е нарядна система за извършване на дейност, която може да доведе до въз ¨Да
никване на опасност за здравето и безопасността на работещите

¨Не

11. Налице е необходимото оборудване за контролиране състоянието на сондажните отвори ¨Да
(кладенците), за да се предотврати откритото фонтаниране

¨Не

12. Категоризация на работната среда за взривоопасност

¨Не

¨Да

13. Брой осигурени средства за дихателна защита и възстановяване на дихателната дейност
Дата:
дд мм гггг

..................бр.

Подпис:...................................
(име, фамилия)

(печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Приложението се попълва от минни предприятия
1.

Оценен е рискът на работните места в минното предприятие

¨Да

¨Не

2.

Работната среда в минното предприятие е категоризирана като взривоопасна

¨Да

¨Не

3.

Брой работещи, на които са осигурени ЛПС

.....................бр.

4. Предприети организационни и технически мерки за предотвратяване и ограничаване
на рисковете:
¨ осигурен безопасен достъп до работните места и възможност за евакуация на
работещите в случай на опасност (допълнителен независим изход)
¨ маркиране, поддържане и контролиране на пътните маршрути и маршрутите за
достъп (отнася се за работни места, където се използват транспортни средства
или машини)
¨ постоянно наблюдение на движението на пластовете
¨ укрепване на подземните минни изработки (Заб. – освен случаите, когато се
ползват методи за контролируемо обрушаване)
¨ подходяща вентилация за подземните участъци
¨ контрол при транспортиране, съхраняване, раздаване и използване на взривни
вещества и материали
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¨ утвърдени оперативни планове, предвиждащи дейности и мерки за защита на работещите в особено опасни зони
¨ мерки за пожарна безопасност и предотвратяване на появата на взривоопасна среда
¨ авариен план за действие при извънредна ситуация (промишлени аварии, природни бедствия),
съобразен със спецификата на мината
¨ създаден екип за действие при аварийни ситуации
.............. брой работещи
¨ обучение на работещите за действие при извънредна (аварийна) ситуация и използване на оборудването
¨ осигурени подходящи самоспасители за всички работещи под земята
¨ наблюдение и проверка на всяко работно място, рудничната атмосфера, крепежа, минногеоложките условия и работното оборудване
¨ система за установяване в реално време името и местонахождението на всички лица, намиращи
се под земята
¨ осигурени индивидуални акумулаторни лампи за всички работещи под земята
5.

Брой работещи, за които е осигурено здравно наблюдение през годината
Дата:

.........................бр.

Подпис:...................................

дд мм гггг

(име, фамилия)

(печат)

Приложение № 2
към чл. 4, ал.2
Изх. № …….. / ……… г.
ДО
Директорa
на дирекция „Инспекция по труда”
гр. .........................................................
Уведомление
за неподаване на годишна декларация на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд
От…………............................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕИК _І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І_

Седалище и адрес на управление:
гр. (с) .......................................,

общ. .........................................,

ж.к. ...........................................,

ул. ..........................................................................

бл. ..........................,

вх. ..........................,

обл. ..............................................,

ет. ..........................,

№ ..........................,

ап. ................................

Пощенски код _І__І__І__І__І_

Тел/Факс .................................

Управляващ и представляващ дружеството, организацията, търговеца

...........................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

Е–mail ..........................................

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото Ви уведомявам, че за ........... г. НЯМА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, подлежащи
на деклариране, по смисъла на § 1 на допълнителната разпоредба на Наредбата за формата, съдържанието,
реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Известна ми е административнонаказателната отговорност по реда на чл. 9 на Наредбата за формата,
съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

1746

УПРАВЛЯВАЩ / ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
						
(подпис и печат)
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 196

от 11 февруари 2010 г.
за изменение и допълнение на Правилата за
условията и реда за прехвърляне на разреше
ния за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс (приети с Решение № 141 от
21 февруари 2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията – ДВ, бр. 29 от 2008 г.)
На основание чл. 122 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на
съобщенията реши:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 5, ал. 1, 2, 3 и 4 правата
и задълженията по разрешението преминават
към приобретателя от момента на вписване в
търговския регистър на съответните обстоятелства. Приобретателят е длъжен в 14-дневен
срок от вписването в търговския регистър да
уведоми КРС за вписване на съответното обстоятелство.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се влее“ се добавя
„в случай че приемащото дружество не притежава разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс“.
2. В ал. 2 след думите „се слее“ се добавя
„в случай че същото не притежава разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс“.
3. Алинея 3 се заличава.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 3, като се добавя ново второ изречение: „Когато приемащото
дружество е съществуващо, същото следва да
представи документите по чл. 6, ал. 4, в случай
че не притежава разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 4, като след
думите „прехвърляне на разрешението“ се добавя „както и документите по чл. 6, ал. 4 по
отношение на правоприемника, в случай че последният не притежава разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 5.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по образец“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя, както следва:
„(3) Към заявлението предприятието по ал. 1
следва да приложи удостоверение за актуално
състояние, издадено не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението или
да посочи ЕИК, а за чуждестранни лица – съ-
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ответен документ, когато е приложимо, и документ за платена административна такса за
разглеждане на заявлението.“
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя, както следва:
„1. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението, или посочване
на ЕИК, а за чуждестранни лица – съответен
документ, когато е приложимо;“
б) в т. 3 думите „или юридическо лице“ се
заличават;
в) точка 4 се изменя, както следва:
„4. документ, издаден от компетентен орган,
с който се удостоверява, че физическото или
юридическото лице няма парични задължения
към държавата по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията;“
г) точка 5 се изменя, както следва:
„5. декларация, че лицето не е лишено
от правото да упражнява търговска дейност;
декларацията се прилага и за управители или
членове на управителни органи на лицето
приобретател;“.
4. В ал. 6 се добавя ново изречение второ:
„В случаите по чл. 5, ал. 2 заявлението се подписва и от лицето, което се слива с титуляря
на разрешението.“
§ 4. В чл. 8 думата „издава“ се заменя с „дава“.
§ 5. Създава се нов чл. 8а, както следва:
„Чл. 8а. Комисията отказва с мотивирано
решение прехвърляне на разрешението или част
от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, когато са налице следните условия:
1. използването на ограничения ресурс би
застрашило националната сигурност или е в
противоречие с международни задължения,
произтичащи от влязъл в сила международен
договор, по който Република България е страна;
2. лицето, на което ще бъде прехвърлено
разрешение е с отнето разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс
за същия вид електронни съобщения за срока,
определен от комисията;
3. лицето, на което ще бъде прехвърлено
разрешението, не отговаря на изискванията
на чл. 6, ал. 4;
4. лицето, на което ще бъде прехвърлено
разрешение, има публични задължения към
комисията, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
1860
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-37
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Карнобатски води“,
Карнобат, община Карнобат, област Бургас, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
559,331 дка земеделски земи, разположени в землището на Карнобат, община Карнобат, област
Бургас, и хидромелиоративна инфраструктура –
публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Карнобатски води“, Карнобат, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Диана Манева – изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по хидромелиорации.
За министър: Цв. Димитров
1611
ЗАПОВЕД № РД-09-38
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Акваполи“, с. Брестак,
община Вълчи дол, област Варна, с предмет на
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура;
изграждане на нови напоителни канали и съоръжения; доставяне и разпределение на водата за

напояване; отвеждане на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Територията на сдружението обхваща 248,345
дка земеделски земи, разположени в землището
на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна,
и хидромелиоративна инфраструктура – публична
общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Акваполи“, с. Брестак, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Диана Манева – изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по хидромелиорации.
За министър: Цв. Димитров
1612
ЗАПОВЕД № РД-09-39
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Сигма Аква“, с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
1 271,075 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Бозвелийско, община Провадия,
област Варна, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Сигма Аква“, с. Бозвелийско, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Диана Манева – изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по хидромелиорации.
За министър: Цв. Димитров
1613
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ЗАПОВЕД № РД-09-41
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Доделен“, с. Горен
чифлик, община Долни чифлик, област Варна, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
1 663,415 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Горен чифлик, община Долни
чифлик, област Варна, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Доделен“, с. Горен чифлик, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Диана Манева – изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по хидромелиорации.
1614

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-09-85
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Кертелия“, с. Левка,
община Свиленград, област Хасково, с предмет
на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Територията на сдружението обхваща 313 дка
земеделски земи, разположени в землищата на
с. Левка, с. Мустрак и с. Райкова могила, община
Свиленград, област Хасково, и
���������������
хидромелиоративна инфрастру кт у ра – публична общинска
собственост.
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3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Кертелия“, с. Левка, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Диана Манева – изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по хидромелиорации.
1615

За министър: Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1524
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Анелия Стефанова Димова от
Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Анелия Стефанова Димова не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1703

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1525
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Виолета Николаева Наневска от
Стара Загора, ул. Августа Траяна 1, ет. 5, ап. 20,
от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със
Заповед № ЛС-04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Виолета Николаева Наневска не
е заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
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Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1704

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1526
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Виолина Веселинова Бакърджиева
от Пловдив, ул. Зайчар 2, вх. Б, ет. 4, ап. 24, от
списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед
№ ЛС-04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Виолина Веселинова Бакърджиева
не е заплатила по сметката на Министерството
на правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1705

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1527
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Герман Димитров Германов от
Добрич, п.к. 182, от списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Герман Димитров Германов не
е заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканен да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същият не е
направил това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1706

Министър: М. Попова
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ЗАПОВЕД № ЛС-04-1529
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Димитрина Георгиева Душкова от
Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, ет. 1, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Димитрина Георгиева Душкова не
е заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1707

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1530
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Динко Иванов Динев от гр. Раднево, ул. Балкан 6, от списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г.
Фактически и правни основания за издаване на заповедта: Динко Иванов Динев не е
заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.II.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканен да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същият не е
направил това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1708

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1532
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
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Изключвам Илиян Панайотов Кършев от
София, ул. Цар Симеон 57, ет. 1, от списъка на
лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Илиян Панайотов Кършев не е
заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканен да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същият не е
направил това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1709

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1534
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655 а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Кирил Владимиров Михов от
община Сандански, с. Петрово, ул. Главна 6, от
списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед
№ ЛС-04-462 от 2007 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Кирил Владимиров Михов не е
заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканен да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същият не е
направил това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1710

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1535
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Кичка Цекова Павлова от Хасково, ул. Парижка комуна 8, от списъка на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици в
производства по несъстоятелност по Търговския
закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г.
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Фактически и правни основания за издаване на заповедта: Кичка Цекова Павлова не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1711

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1537
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Светлана Кирилова Цанкова от
Варна, ул. Васил Петлешков 8А, ет. 2, ап. 2, от
списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед
№ ЛС-04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Светлана Кирилова Цанкова не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1712

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1538
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Силвия Георгиева Ангелова от
Казанлък, ул. Емануил Манолов 2, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Силвия Георгиева Ангелова не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
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от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1713

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1540
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Таня Маринова Илиева-Чапарова
от Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Таня Маринова Илиева-Чапарова
не е заплатила по сметката на Министерството
на правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1714

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1542
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите
по преписка вх. № 92-11-10/09 г. нареждам:
Изключвам Теменужка Георгиева Михайлова
от Кюстендил, ул. Драгоман 1, ет. 2, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 6.ІІ.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Теменужка Георгиева Михайлова
не е заплатила по сметката на Министерството
на правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо изх.
№ 92-11-10/19.ІІ.2009 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
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Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1715

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-114
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 9 и ал. 3, изр.
последно от Търговския закон, чл. 13, ал. 5 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-Д-8/8.І.2010 г. и вх. № 94-Д27/25.І.2010 г. от Диана Маринова Желева, с която
моли да бъде изключена от списъка на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици
в производства по несъстоятелност, нареждам:
Изключвам по нейно желание Диана Маринова Желева от Добрич, кв. Добротица, бл. 28,
вх. А, ап. 1, от списъка на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.ІІ.2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.).
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.
1716

За министър: Д. Машева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 63
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 1 от заседание,
проведено на 12.01.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изпитвателен протокол № 16831 от 17.ХІІ.2009 г.,
издаден от „Глобал тест“ – ООД, удостоверяващ,
че предлаганият на пазара детски бански костюм
за момчета, марка „DOXUER“, в различни цветове, с различни кантове, с етикети, с информация
на български език: внос от Китай, състав: 20 %
еластан, 80 % полиестер, указания за употреба,
размер: S, код – 03, не отговаря на изискванията
на БДС EN 14682, т. 3.2 „Връзки, разположени в
областта на талията от вътрешната и външната
страна на дрехата“, тъй като връзките в областта
на талията се подават повече от 140 мм в макс.
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разгънато състояние, измерена стойност – 265 мм
и не повече от 280 мм, когато е пристегната до
мин. размер, измерена стойност – 333 мм, и се
счита за опасен за потребителите (малки деца);
изпитвателен протокол № 16832 от 17.ХІІ.2009 г.,
издаден от „Глобал тест“ – ООД, удостоверяващ,
че детски бански костюм за момичета от две
части, марка: „DOXUER“, с връзки със свободни
краища в областта на врата, гърдите и талията, с
етикети, с информация на български език: внос
от Китай, състав: 20 % еластан, 80 % полиестер,
указания за употреба, размер: 6, код – 03, арт.
№ Н007, не отговаря на изискванията на БДС
EN 14682, т. 3.1.1, т. 3.3.5, т. 3.3.1 – свободните
краища не са обезопасени срещу разнищване и
връзките са със свободни краища; т. 3.3.2 – връзките на горната част са с дължина 370 мм, при
допустима макс. 75 мм и са от еластичен материал; т. 3.4.1 – свободните краища на връзките
в областта на талията, когато банският е в максималното си разгънато положение е с дължина
337 мм при макс. 140 мм, когато е затворен до
предназначения размер, са с дължина 337 мм,
при макс. 280 мм и т. 3.6.1 – „Детските дрехи
не трябва да бъдат проектирани с връзки, декоративни или функционални, които се подават
от задната част на дрехата или които трябва да
бъдат завързани отзад“ – банският костюм е с
връзки, които могат да бъдат завързани отзад и
се счита за опасен за потребителите (големи деца
и младежи), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детски бански костюм за момичета от две
части, марка: „DOXUER“, с връзки със свободни
краища в областта на врата, гърдите и талията, с
етикети, с информация на български език: внос
от Китай, състав: 20 % еластан, 80 % полиестер,
указания за употреба, размер: 6, код – 03, арт.
№ Н007;
– детски бански костюм за момчета, марка
„DOXUER“, в различни цветове, с различни кантове, с връзки в областта на талията, с етикети,
с информация на български език: внос от Китай,
състав: 20 % еластан, 80 % полиестер, указания
за употреба, размер: S, код – 03.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективното изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
1832

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 64
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 1 от заседание, проведено
на 12.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Протокол от
изпитване № 1657 от 16.ХІІ.2009 г., издаден от изпитвателна лаборатория „Булгарконтрола“ – АД,
удостоверяващ, че детски комплект от две части
за деца до 7 г.: суитчър с качулка, с функционални
връзки в качулката, с етикет с посочена марка
„Süme kids“wear, арт. № 44146, с посочен състав
на пришит текстилен етикет: памук, 46 % полиестер, 8 % ликра, не отговаря на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 14682 по следните
показатели: свободните краища на връзките имат
подвижно триизмерно тяло и възел, връзките на
панталона не са прикрепени към облеклото поне
в една точка, на равно разстояние от изходните
точки и в качулката на суитчъра има наличие
на връзки и представляват опасност за здравето
и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект от две части за деца до 7 г.: суитчър
с качулка, с функционални връзки в качулката
с етикет с посочена марка „Süme kids“wear, арт.
№ 44146, с посочен състав на пришит текстилен
етикет: памук, 46 % полиестер, 8 % ликра, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективното изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
1833

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 65
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 1 от заседание,
проведено на 12.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 12-3838
от 7.ХІІ.2009 г., издаден от „Алми тест“ – ООД,
удостоверяващ, че предлаганият на пазара дамски
ръчен часовник с верижка от изкуствена кожа,
с кръгъл циферблат и цифри под формата на
малки камъчета, с надпис на долната метална
част и на циферблата „M.J.Time“, с етикет, с посочена страна на произход Турция, не отговаря
на изискванията за безопасност по отношение
на количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с
кожа, а именно установено съдържание на никел
в извлек „изкуствена пот“ – 2,8 µg/cm 2/седмица,
при допустима стойност 0,5 µg/cm 2 , поради което
съществува опасност за здравето и безопасността
на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски ръчни часовници с верижка от изкуствена кожа, с
кръгъл циферблат и цифри под формата на малки
камъчета, с надпис на долната метална част и
на циферблата „M.J.Time“, с етикет, с посочена
страна на произход Турция, като стоки, представ
ляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективното изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
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потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател: Д. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 932
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 № 384 от 11.VІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на част от
сграда (незавършено строителство) с УПИ X,
ул. Люботрън 12, кв. 267, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Лозенец“, заедно с
право на собственост върху терен (УПИ).
2. Начална цена – 1 100 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 110 000 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 покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.ІV.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 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
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РЕШЕНИЕ № 941
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 № 320 от 19.ІV.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 20.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 4, ж. к. Люлин – 9 м. р., бл. 958, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 37 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3700 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 покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.ІV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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 № 942
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 № 516 от 11.ІХ.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 14.ІV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на терен – УПИ
XV, кв. 209, ул. Зеленика, кв. Овча купел 1, обособена част от „Спортна София – 2000“ – ЕАД,
заедно с право на собственост върху терен.
2. Начална цена – 70 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 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 покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.ІV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 944
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 15.IV.2010 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ул. Бели мел, до
бл. 45, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 135 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 500 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 покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.IV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 945
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 № 709 от 19.VII.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.IV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение, ул. Бачо Киро 20, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Оборище“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 98 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9800 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 19.IV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 420 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 № 1033
от 18 декември 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 № 761 от 11.XII.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 19.IV.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда с терен (ПИ № 641), ул. Професор Иван
Георгов 7 (бивша ул. Цветан Антов), обособена
част от „Софинвест“ – ЕООД, на територията на
район „Сердика“, заедно с право на собственост
върху ПИ № 641.
2. Начална цена – 1 175 000 лв. 17,35 % от
сделката подлежи облагане с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 117 500 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 15.IV.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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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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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-131
от 1 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т предвид
представените документи за собственост: АОС
№ 258/1999 г., № 259/1999 г. и № 262/1999 г., легитимиращ община Асеновград за собственик на
имот с КИ № 00702.9.2, № 00702.9.4, № 00702.9.5 и
№ 00702.9.8, м. Капсида, по кадастралната карта
на Асеновград, Решение № 515 от 29.IV.2009 г.
на Общинския съвет – Асеновград, решение на
ЕСУТ, взето с протокол № 1 от 26.I.2010 г., считам, че молба вх. № 94-В-509 от 30.IX.2009 г. за
одобряване на ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
имоти с КИ № 00702.9.2, № 00702.9.4, № 00702.9.5
и № 00702.9.8, м. Капсида, по кадастралната карта
на Асеновград за изграждане на Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци
за общините Асеновград, Първомай и Садово, е
основателна.
Налице са условията на чл. 12, ал. 2 и чл. 109,
ал. 1, т. 3 ЗУТ.
Изготвеният проект е съобразен с изискванията
на чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ и Наредба № 8 за обем и съдържане на
устройствените схеми и планове, поради което
одобрявам ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя на имоти с КИ № 00702.9.2,
№ 00702.9.4, № 00702.9.5 и № 00702.9.8, м. Капсида,
по кадастралната карта на Асеновград за изграждане на Регионален център за обезвреждане на
твърди битови отпадъци за общините Асеновград,
Първомай и Садово, като се образуват УПИ
I-00702.9.2, 00702.9.8, ДТБО, УПИ II-00702.9.2,
00702.9.4, 00702.9.5, 00702.9.8, ДТБО, УПИ III00702.9.8, ДТБО и УПИ IV-00702.9.8 ДТБО съг
ласно нанесените червена и сини регулационни
линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Заповедта трябва да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на чл. 16 АПК и
чл. 215 ЗУТ и подлежи на обжалване относно
нейната законосъобразност в 14-дневен срок от
съобщението до страните пред Административния
съд – Пловдив.
Кмет: Хр. Грудев
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ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 2-3
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за ветрогенераторен парк
WP-1 в землището на с. Конаре в частта му без
застроителните петна в имоти с номера: ПИ 012118
и ПИ 012120, поради несъответствие с условията
на чл. 138, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от Наредба № 14
от 2005 г. за технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и ползване на обектите
и съоръженията за производство, преобразуване,
пренос и разпределение на електрическа енергия.
Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.
1773

Председател: Г. Русев

РЕШЕНИЕ № 2-4
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за ветрогенераторен
парк WP-2 в землището на с. Конаре. Възлага
на кмета на общината да извърши последващите
съгласно закона действия.
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Председател: Г. Русев

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 864
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3251-1 от 11.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20655/2008 г. от Мариетка Димитрова Стефанова,
окомплектувана съгласно изискваният а, във
връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно строителство“ на имот № 051013 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
1785

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 865
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3252-1 о т 11.I.2010 г. по п реписка
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вх. № У Т2-20-1025/2009 г. от Илиан Василев
Илков, окомплектувана съгласно изискванията,
във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на
Общинския съвет и по предложение на постоянната комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно строителство“ на имот № 017009 в землището на с. Караполци, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1786
РЕШЕНИЕ № 866
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3253-1 от 11.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201187/2009 г. от Тодор Димитров Минков, окомплектувана съгласно изискванията, във връзка
с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за складова и търговска
дейност“ на имот № 001043 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1787
РЕШЕНИЕ № 867
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3254-1 от 11.I.2010 г. по п реписка
вх. № УТ2-20-986/2008 г. от Илия Димитров Тотов,
окомплектувана съгласно изискванията, във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за автотракторно стопанство“ на имот № 039003 в землището на с. Равно
поле, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1788
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РЕШЕНИЕ № 868
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т във вр ъ зк а с док ла д о т
Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин,
с вх. № ОА-3285-1 о т 11.I.2010 г. по п реп иска вх. № УТ2-20-935/2008 г. от Боян Георгиев
Николов, окомплектувана съгласно изискванията,
във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на
Общинския съвет и по предложение на постоянната комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за склад, автосервиз и
ТИР паркинг“ на имот № 016187 в землището на
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1789
РЕШЕНИЕ № 869
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3284-1 о т 11.I.2010 г. по п реписка
вх. № УТ2-20-753/2008 г. от „Сток плюс“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
Одо бря ва П У П – П РЗ „за ма л ко е т а ж но
жилищно строителство“ на имот № 199004 в
землището на с. Голема Раковица, община Елин
Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1790
РЕШЕНИЕ № 870
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3283-1 о т 11.I.2010 г. по п реписка
вх. № УТ2-20-1008/2008 г. от Иванка Стефанова
Матеева, окомплектувана съгласно изискванията,
във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
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Одобрява ПУП – ПРЗ „за склад, офис и търговия“ на имот № 044086 в землището на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1791
РЕШЕНИЕ № 871
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3282-1 от 11.I.2010 г. по п реписка
вх. № УТ2-20-1007/2008 г. от Иванка Стефанова
Матеева, окомплектувана съгласно изискванията,
във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ „за склад, офис и търговия“ на имот № 016020 в землището на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1792
РЕШЕНИЕ № 872
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3281-1 от 11.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20766/2008 г. от „Авгура“ – ЕООД, окомплектувана
съгласно изискванията, във връзка с Решение
№ 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по
предложение на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ „за търговско-складова
база“ на имот № 014014 в землището на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1793
РЕШЕНИЕ № 873
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3298-1 от 12.I.2010 г. по п реписка
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вх. № УТ2-20-991/2008 г. от Владимир Германов
Димитров, окомплектувана съгласно изискванията, във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г.
на Общинския съвет и по предложение на постоянната комисия по териториално селищно
уст ройство, ст роителство и инфраст ру к т у ра
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно строителство“ на имот № 021018 в землището на с. Караполци, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1794
РЕШЕНИЕ № 874
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3299-1 от 11.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201186/2009 г. от „Агрикопродукт гама“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във
връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно застрояване“ на имот № 030108 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1795
РЕШЕНИЕ № 875
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3300-1 от 12.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201157/2009 г. от „Агрикопродукт гама“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във
връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно застрояване“ на имот № 030106 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1796
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РЕШЕНИЕ № 876
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3301-1 от 12.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201156/2009 г. от „Агрикопродукт гама“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във
връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно застрояване“ на имот № 030110 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1797
РЕШЕНИЕ № 877
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3302-1 от 12.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201155/2009 г. от „Агрикопродукт гама“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във
връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно застрояване“ на имот № 030109 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1798
РЕШЕНИЕ № 878
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3303-1 от 12.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201130/2009 г. от „Агрикопродукт алфа“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във
връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно застрояване“ на имот № 030105 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1799
РЕШЕНИЕ № 879
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3304-1 от 12.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201129/2009 г. от „Агрико продукт“ – ООД, окомплектувана съгласно изискванията, във връзка
с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за жилищно застрояване“ на имот № 030104 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1800
РЕШЕНИЕ № 880
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3305-1 от 12.I.2010 г. по п реписка
вх. № У Т2-20-531/2007 г. от Лозан Симеонов
Иванов, окомплектувана съгласно изискванията,
във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на
Общинския съвет и по предложение на постоянната комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за рибовъдно стопанство“ на имот № 000284 в землището на с. Столник,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1801
РЕШЕНИЕ № 881
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3297-1 о т 12.I.2010 г. по п реписка
вх. № У Т2-20 -588/20 07 г. от Георги Кръстев
Петров, окомплектувана съгласно изискванията,
във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на
Общинския съвет и по предложение на постоянна-
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та комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ „за жилищно строителство“ на имот № 016167 в землището на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1802
РЕШЕНИЕ № 882
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3342-1 от 13.I.2010 г. по п реписка
вх. № У Т 2-20 -113/20 09 г. о т Ива н Ата насов
Ханджиев, окомплектувана съгласно изискванията, във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г.
на Общинския съвет и по предложение на постоянната комисия по териториално селищно
уст ройство, ст роителство и инфраст ру кт у ра
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одо бря ва П У П – П РЗ „за ма л ко е т а ж но
жилищно строителство“ на имот № 009025 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1803
РЕШЕНИЕ № 883
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3343-1 от 13.I.2010 г. по п реписка
вх. № УТ2-20-997/2008 г. от „БП Комерс“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ „за склад, магазин
и пункт за смяна на масла и гуми“ на имот
№ 131014 в землището на с. Равно поле, община
Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1804
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РЕШЕНИЕ № 884
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3344-1 от 13.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-251205/2009 г. от „Бонико – 72“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията, във връзка
с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПП „за техническа инфраструктура“: външно ел. захранване – кабелна
линия 1 kV, водопровод и канализация до имот
№ 015020 в землището на гр. Елин Пелин, община
Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1805
РЕШЕНИЕ № 885
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3345-1 от 13.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20950/2008 г. от „Лагермакс България“ – ЕООД,
окомплектувана съгласно изискванията, във
връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по предложение на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „за производствени, складови дейности и административно обслужване“
на имоти № 069018, 069035, 069037, 069039, 069041
и 069042 по КВС на землището на с. Столник,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1806
РЕШЕНИЕ № 886
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3346-1 от 13.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201174/2009 г. от Михаил Тодоров Минков, окомплектувана съгласно изискванията, във връзка
с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия по
териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
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Одобрява П У П – ПРЗ „за ма лкоета ж но
жилищно строителство“ на имот № 003026 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1807
РЕШЕНИЕ № 887
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г. Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с вх. № ОА3347-1 от 13.I.2010 г. по преписка вх. № УТ2-201176/2009 г. от „Лома“ – ЕООД, окомплектувана
съгласно изискванията, във връзка с Решение
№ 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския съвет и по
предложение на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява проект за изменение на ПЗ на имот
№ 071043 за отреждането му „за обслужващи
дейности, търговия и жилищно строителство“ в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1808
РЕШЕНИЕ № 888
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от Г.
Георгиева – кмет на община Елин Пелин, с
вх. № ОА-3348-1 от 13.I.2010 г. по п реписка
вх. № УТ2-20-1132/2009 г. от Панчо Даков Ангелов,
окомплектувана съгласно изискванията, във връзка с Решение № 787 от 26.XI.2009 г. на Общинския
съвет и по предложение на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
Одо бря ва П У П – П РЗ „за ма л ко е т а ж но
жилищно строителство“ на имот № 007011 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
Председател: Г. Костов
1809
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 684
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, както и приложените В и К и ел.
схеми за захранване на ПИ 36498.701.1853 по плана
на новообразуваните имоти за местността Бадемлика във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя. Проектът предвижда за ПИ 1853
да се образува УПИ 1853 в м. Бадемлика, землище
гр. Карлово, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
1810

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 556
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, одобрява изработения проект на парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: ел. захранване на Базова
приемно-предавателна станция на „БТК“ – АД,
VT 5236-А в местността Свинево, поземлен имот
185016 по КВС на с. Голец, община Угърчин, област Ловеч, ЕКАТТЕ 15552. Проектът е изложен
в стая 106 на община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общината до
Административния съд – Ловеч.
Председател: Б. Балевски
1836
683. – 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 съдеб
ната власт, при окръжните и административните
съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен
съд – Пловдив, за 2010 г.
За съдебен район на Кърджалийския окръжен
и административен съд
1. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димит ров Маринов, Кърд жа ли,
к в. Въ зрож ден ц и, бл. 62 , вх. Г, а п. 80, т ел.
0898726066, патоанатом.
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Огнян Тосков Георгиев, Кърджали, ул. Плиска
1, бл. Явор, вх. А, ап. 7, тел. 0361/24400, 0887984942,
ортопедия и травматология.
Асен Янков Грънчаров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 32, ап. 44, вх. Б, тел. 0361/З2989,
ортопедия и травматология.
Дияна Йорданова Ролева, Кърджали, ул. Стадионска, бл. 11, вх. Б, ап. 18, тел. 0361/2 06 84,
акушерство и гинекология.
Росен Минчев Минчев, Кърджали, кв. Възрож
денци, бл. 32, вх. В, ет. 2, ап. 49, тел. 0361/383 83,
0899406073, невролог.
Цветко Вълов Ангелов, Кърджали, ул. Червена
стена 8, тел. 0888973962, обща хирургия.
Чанко Тодоров Митрев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 27, вх. Б, ап. 19, тел. 0361/3 77 90,
урология.
Росица Михайлова Бурдева, Кърджали, ул.
Люлин 5, бл. Бреза 1, вх. Б, ап. 18, тел. 0361/2
53 00, инфекциозни болести.
Елеонора Стоянова Бошняшка, Кърджали, ул.
Сан Стефано 1, бл. Мургаш, вх. А, ап. 17, тел.
0361/6 39 79, 0889813741, кожно-венерологични
болести.
Йорданка Иванова Налбантова, Кърджали,
бл. Арда, тел. 0361/6 54 77, педиатър.
Жечка Янева Янева-Велева, Кърджали, ул.
Опълченска 26, тел. 0361/3 84 85, 098 72 79 90,
детски болести и неонатология.
Петър Димитров Бахчеджиев, Кърджали, ул.
Омуртаг 3, вх. А, ет. 1 ап. 3, тел. 0361/3 41 27, 0887
264 9996, анестезиология и интензивно лечение.
Дора Атанасова Матеева, Кърджали, бл. Простор 1, ет. 4, ап. 10, тел. 0361/6 44 37, 0888 67 90 48,
вътрешни болести и ревмокардиология.
Румяна Методиева Ангелова, Кърджали, ул.
Христо Ботев 1, ап. 4, тел. 0361/2 64 89, вътрешни
болести, ТЕЛК.
Марин Тодоров Мухтаров, Кърджали, ул. Омуртаг 3, вх. Б, ап. 25, тел. 0361/34533, 0888609212,
вътрешни болести и гастроентерология.
Кера Колева Налбантова-Димитрова, Кърджали, бл. Рила 4, вх. Б, ап. 27, тел. 0361/222 64,
очни болести.
Мари яна Васи лева Славкова, Кърд жа ли,
кв. Възрожденци, бл. 42, вх. В, ап. 32, тел. 0361/350
44, 0888265250, вътрешни болести, ендокринология
и болести на обмяната.
Жамал Башир Елбашир, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Д, ап. 99, тел. 0887496314,
ото-рино-ларингология.
2. Клас „Съдебномедицинска експертиза на
психичното състояние“
Дамян Йорданов Гетев, Кърджали, бул. България 28, тел. 0361/355 88, психиатрия.
Диана Николова Пеева, Кърджали, ул. Искра
15, вх. А, ап. 7, тел. 0361/275 59, психиатрия.
Р у мена Георг иева Би люкова, Кърд жа ли,
к в. Възрож денци, бл. 21, вх. Д, ап. 107, тел.
0361/271 76, психиатрия.
Димитрийка Димитрова Дъгова, Кърджали, ул.
Росица 5, вх. А, ап. 4, тел. 0361/355 88, психиатрия.
Анка Георгиева Вършилова, Кърджали, ул.
Отец Паисий 2, вх. А, ап. 7, тел. 0361/282 48,
психиатрия.
Ангел Добрев Кротнев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 32, вх. Б, ап. 40, тел. 0361/259 20,
психиатрия.
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Георги Пейков Велковски, Кърджали, бл. Солидарност, вх. 1, ап. 7, тел. 0361/283 40, психиатрия.
Николина Здравкова Узунова, Кърджали,
бул. Беломорски 54, вх. Г, ап. 72, тел. 0361/207
16, психиатрия.
Белин Георгиев Илчев, Кърджали, ул. Арпезос
9, вх. 2, ап. 12, тел. 0361/392 29, психиатрия.
Поля Христова Базлянкова, Кърджали, ул.
Кирил и Методий 18, тел. 0361/240 20, психология.
Васи л Атанасов К азаков, Кърд жа ли, ул.
Отец Паисий 10, вх. 2, ап. 23, тел. 0361/252 59,
психология.
Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, Кърджали, ул. Одеса 5, ет. 5, ап. 29, тел. 0889905305,
психология.
Дарина Ваньова Атанасова, Кърджали, бул.
Беломорски 75, тел. 0361/62691, 0887581668, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, Кърджали, ул. Пети
септември, бл. 44А, вх. А, ап. 14, тел. 0889610475.
Розалия Гошева Рангелова, Кърджали, кв. Байкал, ул. Златица 9, ет. 2, тел. 0361/62715, 0889903682,
психиатрия.
Десислава Красимирова Борисова, Кърджали,
ул. Осми март 19, вх А, ет. 2, ап. 6, тел. 0361/67655,
0899305895.
3. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, Кърджали,
бл. Нов живот, ап. 27, тел. 0361/263 05, 0888781965,
счетоводна отчетност; притежава разрешително
за достъп до класифицирана информация с ниво
„Секретно“.
Делчо Николов Тенев, Момчилград, ул. Ив.
Вазов 8, тел. 03631/2388, счетоводител.
Добринка Атанасова Перчинска, Кърджали,
ул. Ген. Чернозубов 14, тел. 0361/289 79 и 0361/629
55, счетоводна отчетност.
Иван Тодоров Демерджиев, Кърджали, ул.
Булаир 7, вх. 1, ап. 1, тел. 0888679737, счетоводна
отчетност.
Стефан Панов Деков, Кърджали, ул. Ген. Чернобузов 8, ап. 3, тел. 0361/652 76, счетоводство
и контрол.
Татяна Иванова Шопова, Кърджали, бл. Чучулига 2, вх. А, ап. 1, тел. 0361/270 94, счетоводна
отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, Кърджали, ул.
Волга 2, бл. Здраве, вх. 1, ап. 4, тел. 0361/62555,
0886097748, счетоводна отчетност.
Шенол Исмаил Халил, Кърджали, бл. Простор
3, ап. 12, тел. 0361/64625, счетоводство и контрол.
Руси Кирилов Виденов, Кърджали, ул. Добрич
24, тел. 0899593890, счетоводство и контрол; притежава разрешително за достъп до класифицирана
информация с ниво „Секретно“.
Румяна Атанасова Славовска, Кърджали,
бл. Персенк 2, ет. 7, ап. 25, тел. 0361/254 71,
0361/663 33, счетоводство и контрол.
Изабела Константинова Николова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 56, вх. Д, ап. 102, тел.
0361/370 91, 0361/628 74, 0887210575, финанси и
счетоводство.
Дора Златева Милева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 84, вх. Д, ап. 58, тел. 0361/640 39 и
0361/352 35, икономика на труда.
Иван Димов Назъров, Кърджали, кв. Възрож
денци, бл. 60, вх. Д, ап. 95, тел. 0361/383 40, икономика и търговия.
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Йорданка Тончева Кавръкова, Кърджали, бул.
Тракия 23, вх. Г, ап. 31, тел. 0361/331 79, икономика на вътрешната търговия.
Станка Вълкова Георгиева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 20, ап. 39, тел. 0361/374 68, икономика.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул.
Иларион Макариополски 2, тел. 0379/720 80,
0878909592, банково дело.
Стела Манолова Събева, Кърджали, бл. Персенк 2, ап. 1, тел. 0361/34779, икономика и управ
ление на индустрията.
Светла Владкова Живанкина, Кърджали, ул.
Одеса 3, бл. Пирин, вх. А, ап. 6, тел. 0361/23492,
0888216089, икономика и управление на селското
стопанство.
Минко Добрев Петров, Кърджали, ул. Ген. Делов 7, бл. Младост 1, вх. Б, ап. 25, тел. 0361/85520,
0887536321, икономика на строителството.
Хафизе Неджатин Хасан, Кърджали, кв. Студен кладенец, ул. Перперикон 8, тел. 0361/28847,
0889679581, икономика.
4. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
4.1. С ъдебна и н женерно - т ех н и че ска експертиза
Константин Йорданов Самушев, Кърджали,
ул. Ген. Чернозубов 6, тел. 0887719626, минна
електромеханика.
Атанас Стоянов Мирчев, Кърджали, бл. Младост 2, ап. 43, тел. 0361/22185, геология и проучване
на полезни изкопаеми.
Николай Василев Дачев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, ап. 27, тел. 0361/34579, геология
и проучване на полезни изкопаеми.
Георги Атанасов Георгиев, Кърджали, бл. Нов
живот, вх. А, ап. 2, тел. 0361/25448, минна електротехника.
Елена Николова Пейчинова, Кърджали, бул.
Беломорски 56, вх. 1, ап. 4, тел. 0361/20007, минно
маркшайдерство.
Георги Костадинов Чичков, Кърджали, ул.
Раковска 28, тел. 0361/20212, промишлена топлотехника.
Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Вит оша, ул. Чавдар Му тафов 2 А , ап. 34, т ел.
0887302414, 02/9885311, текстилна техника.
Наташа Василева Чичкова, Кърджали, ул.
Раковска 28, тел. 0361/202 12, топло- и ядрена
енергетика.
Тенчо Въчев Тинчев, Кърджали, бл. Нов живот,
вх. Г, ап. 15, тел. 0361/39033, радиоелектроника.
Васил Танев Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 2, вх. В, ап. 68, тел. 0899742932,
радиое лектронна техника.
4.2. Съдебна автотехническа експертиза
Вълчо Димитров Димитров, Кърджали, ул.
П.К. Яворов 14, тел. 0887412157, автомобили,
трактори и кари.
Делчо Георгиев Георгиев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 34, вх. А, ап. 12, тел. 0361/611 88,
двигатели с вътрешно горене.
Дончо Стойнов Драганов, Кърджали, бл. Младост 2, вх. Б, ап. 21, тел. 0887412157, двигатели с
вътрешно горене.
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Николай Георгиев Савчев, Кърджали, бл. Рила
2, Вх. А, ап. 8, тел. 0889523064, двигатели с
вътрешно горене.
Иван Димитров Чанков, Кърджали, кв. Гледка,
ул. Тина Киркова 18, тел. 0361/27078, 0887319915,
оценка на щети по МПС.
4.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Пенчо Йорданов Стоев, Кърджали, ул. Отец
Паисий, бл. 2, вх. 2, ап. 22, тел. 0887583360, технология на машиностроенето.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 13, ап. 201, тел. 0898348374, технология
на металите и металообработването.
Димитър Стефанов Димитров, Кърджали,
кв. Възрожденци, бл. 105, ап. 30, тел. 0888766590,
технология на металите и металообработващи
машини.
4.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Йордан Георгиев Събев, Кърджали, бл. Персенк 2, ап. 1, тел. 0361/34779, техническоизчислителна техника.
4.5. Съдебна ст роително-тех ническа експертиза
Благовеста Ангелова Янева, Кърджали, ул.
Раковска 13, тел. 0361/21381 и 0887856219, промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, бл. Младост 1, ап. 114, тел. 0888907156, ПГС.
Георги Тодоров Илиев, Кърджали, ул. Раковска 28, ап. 4, тел. 0361/29447 и 0888907156, ПГС.
Димитрия Иванова Димитрова, Кърджали, ул.
Калоян 5, ап. 5, тел. 0361/36369, ПГС.
Донка Иванова Андонова, Кърджали, бл. Рила
2, вх. А, ап. 8, тел. 0889523064, пътно и мостово
строителство.
Илия Запрянов Запрянов, Кърджали, ул. Люлин
11, вх. Б, ап. 17, тел. 0361/38352, 0887312123, В и К.
Кера Стоянова Василева, Кърджали, ул. Раковска 28, ап. 21, тел. 0361/20212, В и К.
Колю Генчев Колев, Кърджали, ул. Стадионска
бл. 9, ап. 9, тел. 0361/20697, В и К.
Красимира Илиева Анастасова, Кърджали,
ул. Мир 14, тел. 0361/26243, ПГС.
Мария Иванова Терзиева, Хасково, ул. Радецки
11, тел. 038/668374, В и К.
Марушка Атанасова Бобекова, Кърджали,
ул. Калоян 5, вх. Б, ап. 13, тел. 0361/37260, ПГС.
Ремзи Ибрям Тахир, Крумовград, ул. Иглика
6, тел. 0888962089, ПГС.
Румяна Михайлова Видинска, Кърджали, ул.
Драва 6, тел. 0361/25861, ПГС.
Антония Атанасова Христова, Кърджали, ул.
Опълченска 19, тел. 0361/24164, геодезия, фотограметрия и картография.
Димитър Илиев Димитров, Кърджали, ул.
Калоян 5, ап. 5, тел. 0361/36369, геодезия, фотограметрия и картография.
Никола Тодев Делчев, Хасково, ул. Заря 12,
тел. 038/620274, геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, вх. В, ап. 45, тел. 0887437206,
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, Кърджали, ул. Дружба
19, тел. 0361/30148, организация на производството
и управление в строителството.
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Мария Ташева Иванова, Кърджали, ул. Стадионска 9, вх. А, ап. 1, тел. 0361/36156, строителен
техник.
Милка Иванова Здравкова, Кърджали, бул.
България 61, ап. 3, тел. 0361/28454, строителен
техник.
Недялка Асенова Ружева, Кърджали, бл. Простор 4, ап. 4, тел. 0361/34277, строителен техник.
Енчо Белев Топалов, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 26, ап. 15, тел. 0361/37918, строителен
техник.
Татяна Ангелова Янева, Кърджали, ул. Раковска 13, тел. 0361/86859, 0887761368, строителен
инженер.
Георги Иванов Карабашев, Кърджали, ул. Славянска 19, тел. 0361/82485, 0361/62232, 0889890440,
транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, Кърджали, ул.
Ген. Чернозубов 10, ет. 1, ап. 1, тел. 0361/62150,
0361/64498, 0887244028, хидротехническо строителство.
Слави Атанасов Димитров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Г, ап. 79, тел. 0361/64738,
0361/67374, 0886772572, транспортно строителство,
инженер.
Митко Филипов Колев, Кърджали, ул. Славянска 29, тел. 0361/62232, 0886740413, транспортно
и пътно строителство.
Виолета Цветанова Димитрова, Кърджали,
кв. Възрожденци, бл. 52, вх. Г, ет. 2, ап. 60, тел.
0887317423, строителство на сгради и съоръжения, инженер.
Емил Атанасов Янев, Кърджали, ул. Одеса
1, бл. Странджа, вх. В, ап. 30, тел. 0361/24977,
0887989309, промишлено и гражданско строителство – технология.
Георги Костов Костов, Кърджали, кв. Веселчане, ул. Мургаш, бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 13, тел.
0361/234 35, 0887333435, архитектура.
4.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза
Митко Георгиев Синабов, Кърджали, бул. Беломорски 46, бл. Простор 1, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел.
0885734009, противопожарна охрана и техника.
5. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365, ДНК анализ
и идентификация.
6. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
6.1. С ъдебно -а г р о т ех н и че ск а екс пертиза
Румен Димитров Семерджиев, Кърджали,
кв. Възрожденци, бл. 105, вх. В, ет. 5, ап. 35, тел.
0361/83054, 0889377527, агроном по растителна
защита.
7. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Милен Костов Камарев, Кърджали, ул. Сан
Стефано 26, бл. Радио и телевизия, вх. Б, ет. 3,
ап. 6, тел. 0361/876 64, 0886712083, археология.
8. Клас „Други съдебни експертизи“
Валентин Желязков Желязков, бл. Младост
2, вх. Г, ап. 82, тел. 0888904292, златарство, ювелирство.
Тодор Александров Неделчев, Кърджали, ул.
Одеса 5, вх. А, ап. 15, тел. 0361/298 13, педагогика.
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Зехра Мустафа Мустафа, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 92, вх. В, ап. 41, тел. 0361/373 41,
животновъдство.
За съдебен район на Пазарджишкия окръжен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Минко Илиев Първанов, Пазарджик, ул. Дунав
23, тел. 42-40-10, 0888941065, криминалистика,
графолог.
Георги Димитров Пасков, Пещера, ул Михаил
Куманов 10, тел. 0898791483, графолог.
Лучко Петров Врегов, Панагюрище, ул. Граф
Игнатиев 40, тел. 0889501774, експерт-криминалист.
Сашо Павлов Атанасов, Пазарджик, ул. Велико
Търново 9, тел. 0885241170, 0896677664, графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
София Петрова Савова, Пазарджик, ул. МарияЛуиза 161, вътрешни болести и ендокринология,
работи в МБА Л – Пазард ж ик, тел. 42-24-43,
0886919091.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365, ДНК анализ
и идентификация.
Елена Славчова Янева-Зисова, Велинград, ул.
Т. Каблешков 47, тел. 0359/2-70-24, 0887364991,
психолог.
Емилия Стоянова Калоферова, Пазарджик,
ул. Макгахан 12, ет. 4, тел. 0887704575, психолог.
Марийка Димитрова Фиданова, Пазарджик,
ул. Свобода 1, тел. 0878783352, социална педагогика и психология.
Владимир Никифоров Дунчев, Пазарджик,
ул. Г. Раковски 9, ап. 27, тел. 45-60-27, 0897474759,
0886137311, психолог.
Велина Георгиева Димова, Велинград, ул.
Владимир Маяковски 21, ет. 1, тел. 0887510477,
0885818799.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Атанас Костадинов Костадинов, Пазарджик,
ул. Верила 7, тел. 48-19-86, счетоводна отчетност.
Атанас Георгиев Машев, Пазарджик, ул. Михо
Стефанов 6, счетоводна отчетност, тел. 034/918 431,
0899641089.
Веселинка Йорданова Ташева, Пазарджик, ул.
Ал. Стамболийски 43Б, тел. 441-358, 0887943394,
448318 счетоводна отчетност.
Георги Стоянов Василев, Пазарджик, ул. Найчо
Цанов 14, тел. 46-76-02, счетоводна отчетност.
Дафинка Ангелова Джурилова, гр. Батак, ул.
П. Пелев 22А, тел. 03553/32-52, икономика.
Димитрийка Александрова Шикирова, Пазарджик, ул. Цанко Церковски18, тел. 48-54-45,
0886118656, стоковед, оценка на движими вещи
и наркотични вещества.
Евгени Димитров Георгиев, Пазарджик, ул.
Владислав 20, моб. тел. 0893527827, счетоводна
отчетност.
Иванка Василева Тинкова, Пазарджик, бул.
Христо Ботев 107, счетоводна отчетност.
Мария Лукова Игнатова, с. Ивайло, област
Пазарджик, ул. Двадесета 17, тел. дом. 91-97-99,
служ. 44-36-25, 0888806448, счетоводна отчетност.
Михайл Николаев Николов, Пазарджик, ул.
Клокотница 12, тел. 46-49-78, 44-08-09, 0888536049,
счетоводна отчетност.
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Любомир Стоицев Црънчев, Пазарджик, ул.
Хан Кубрат 29, тел. 44-26-57, 0887307370, икономист.
Нина Георгиева Солдатска, Пазарджик, ул. Хан
Кубрат 30, тел. 46-56-32, 0888536261, 0895476788,
счетоводна отчетност.
Ненка Георгиева Проданова, Пазарджик, ул.
Княгина Мария-Луиза 153, експерт-стоковед, тел.
42-85-56, 0886469856.
Славка Димитрова Петричанска, Пазарджик,
ул. Преспа 61, счетоводна отчетност.
Златка Благоева Михайлова, Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 30, вх. Б, ет. 6, ап. 24, тел. 42-9050, счетоводна отчетност.
Нели Атанасова Трифонова, Пазарджик, ул.
Петър Мусевич 31, икономист.
Любомир Тодоров Иванов, Пазарджик, ул.
Петко Тодоров 3, вх. Б, тел. 46-88-06, финанси и
счетоводство.
Мария Маргалова Мирчева, гр. Батак, област
Пазарджик, ул. Тодор Коларов 3б, тел. 0887966631,
икономика.
Васил А нгелов Богданов, Пазарджик, ул.
Стефан Караджа 17А, икономика на вътрешната
търговия.
Или я Димит ров Попчев, Пазард ж ик, ул.
Осми март 8, вх. А, ет. 5, ап. 13, счетоводителикономист.
Димитър Любенов Бараков, Пазарджик, ул.
Никола Фурнаджиев 7, тел. 0899450720, икономист-плановик.
Любка Георгиева Янева-Тонковска, Пазарджик, ул. Градинарска 4, социално-икономическо
планиране.
Петко Спасов Кацарски, Пазарджик, ул. Теофил Бейков 1, тел. 4 5-60-94, финанси и кредит.
Надежда Христова Пиронкова, Пазарджик,
ул. Димитър Грегов 12, ет. 7, ап. 20, икономика
на промишлеността.
Таня Стойменова Герова, Пазарджик, ул.
Мария-Луиза 129, вх. Б, счетоводство и контрол.
Лидия Трендафилова Панайотова, Пазарджик,
ул. Никифор Поп Константинов 38, тел. 48-59-90,
икономика на труда.
Лидия Ангелова Занова, София, ул. Породим
7, п.к. 7, финанси и счетоводство.
Лушка Николова Атанасова, Панагюрище,
ул. Гаврил Кръстевич 14, тел. 45-74, счетоводна
отчетност.
Татяна Викторовна Вълканова, Панагюрище,
ул. Ангел Шишков 13, тел. 55-04, икономика, труд
и работна заплата.
София Георгиева Пейчинова, гр. Батак, ул.
Батьовци 2А, магистър по икономика по специалност „Управление на териториални системи“.
Маргарита Александрова Стоянова, Пазарджик, ул. Есперанто 3, ап. 2, икономист-счетоводител, електронен инженер – оценка машини
и съоръжения.
Димитър Илиев Терзиев, Велинград, ул. Сергей
Киров 2, тел. 0359/50412, икономист.
Георги Стоянов Дамянов, Велинград, бул.
Съединение 151, икономист.
Галя Атанасова Ламбова, Пещера, ул. Хр.
Ботев 51, икономист.
Мария Костадинова Нишанджиева, Пещера,
ул. Атанас Горов 5, икономист.
Зора Кръстева Мацанова, Велинград, ул. П.
Берон 61, икономист.
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Костадин Темелков Тосков, гр. Пещера, ул.
Опълченска 26, стоковед.
Васил Константинов Генчев, Пазарджик, ул.
Княгиня Мария-Луиза 101, икономист и агроном.
Румяна Димова Александрова, Пазарджик,
ул. Пирдоп, бл. 4, вх. Б, ап. 40 тел. 034/48-55-42
и 0898898093.
Еленка Георгиева Николова, Пазарджик, ул.
Беласица 4, ет. 3, ап. 6, тел. 0889390165, икономист.
Тодор Василев Ушев, Велинград, ул. Ст. Калпазанов 1, икономист.
Васил Борисов Горанов, Велинград, ул. Надежда Крупская 17, тел. 0888580962.
Надка Иванова Москова, Пазарджик, ул. Петко
Тодоров 4, тел. 42-98-42, трудово-правни въпроси,
здравно и осигурително законодателство.
Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги
Брегов 8А, ет. 3, ап. 6, тел. 48-42-14, оценки на
недвижими имоти.
Снежана Савова Грозданова, гр. Пещера, ул.
Симон Налбант 39, тел. 0350/66050, агрономикономист.
Георги Димитров Тамахкяров, Пазарджик,
бул. Мария-Луиза 78, счетоводство, отчетност и
контрол.
Милена Миткова Лафчиева, Пазарджик, ул.
Петър Трумбев 6, тел. 0888613891, счетоводна
отчетност.
Славейко Стойчев Касабов, Пазарджик, бул.
Георги Раковски 1, ап. 46, тел. 45-17-09, 0888
225 070, стокознание.
Елена Светославова Гарданска, гр. Костандово,
ул. Чепинец 7, тел. 0886320784, оценка стопанско
имущество.
Десислава Светославова Димова, Велинград
ул. Гурко 21, тел. 0889284270, оценка стопанско
имущество.
Георги Иванов Велков, гр. Пещера, ул. Стефан
Караджа 5, тел. 62-44, 45-53 и 0895143112, икономист, лицензиран оценител.
Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик,
ул. Раковска 5, ап. 58, тел. 45-24-25, 0886321019,
икономист, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Петров, Пазарджик, ул.
Хаджи Димитър 6, тел. 0877364065, икономист.
Александър Дончев Александров, Пазарджик,
ул. Пирдоп, бл. 4, вх. Б, ап. 40, тел. 485542,
0886731028, икономист, лиценз за оценител земеделска земя.
Кунка Ганчова Каменска, Пазарджик, ул. Ген.
Гурко 8, вх. А ет. 4, ап. 12, тел. 424813, 0898729665,
35934, икономист, икономика и организация на
вътрешната търговия, международни счетоводни
стандарти.
Василка Димитрова Тотева, Пазарджик, ул.
Димчо Дебелянов 15, тел. 440095, 0885504017,
счетоводство и контрол, застраховател, пенсионен
осигурител.
Асен Владимиров Мандаджиев, Пазарджик,
ул. Тодор Христович 1, тел. 42-42-23, маркетинг
и мениджмънт, сертификат от НЕЦ.
Пенка Петрова Николова, Пазарджик, ул.
Антим І № 21, вх. Б, ап. 30, тел. 2-49-20, бизнес
оценител на исторически предмети, нумизматика, скъпоценни камъни и други произведения
на изкуството.
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Стоилка Георгиева Игнатова, Пазарджик, ул.
Градинарска 29, оценка на исторически предмети,
археолог и нумизматика и бизнесоценител.
Георги Йорданов Коцев, Пазарджик, ул. Георги Бенковски 16, ап. 26, ет. 7, икономист по
транспорта, тел. 0878767595, 0886644821.
Надка Петкова Вачкова, Пазард ж ик, ул.
Средна гора 38, ет. 2, ап. 6, лицензиран оценител,
оценка капитал на цяло предприятие и оценка
на недвижими имоти, тел. 034/463661, 0885345274.
Сашка Иванова Дюлгерова, Пазарджик, ул.
Люляк 25, търговия и отчетност в търговията,
тел. 0895736272.
Латинка Хараланова Манчорова, Пазарджик,
ул. Дунав 16, ет. 2, ап. 5, счетоводител-икономист,
тел. 0889210820.
5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“
Александър Благов Терзов, Пазарджик, областна управа, ул. Екзарх Йосиф 53, тел. 0898982607,
машиностроене, регистриран по ЗОСОИ.
Ангел Николов Лупов, Пазарджик, ул. Ц.
Церковски 19, строителен техник.
Вергиния Василева Вълкова, Пазарджик, ул.
Екзарх Йосиф 39, тел. 44-85-24, 0899892577, технически и оценител недвижими имоти.
Славка Димитрова Колева, Пазарджик, ул.
Петър Бонев 61, изчислителна техника, сертификат от НЕЦ.
Цветана Александрова Радина, Пазарджик, ул.
Димитър Греков 28, електротехника, регулация
по ЗОСОИ.
Даниела Лазарова Генова, Пазарджик, ул.
Плиска 9А, машиностроене и уредостроене.
Николай Александров Герджиков, гр. Батак,
област Пазарджик, ул. Пионерска 2, тел. 22-10,
хранителна промишленост.
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, химико-технически институт.
Христо Иванов Шондев, Панагюрище, ул.
Петър Горанов 4, стопанско управление.
Николина Димитрова Петракова-Стоилова,
Пазарджик, ул. Тракийска 35, технология в машиностроенето.
Стоян Колев Вълков, Велинград, ул. Васил
Априлов 15, машинен инженер, автотехнически и
оценъчни експертизи, тел. 0359/53303, 0894205946.
Пенка Станоева Цанкова, с. Сарая, област Пазарджик, строителен техник.
Атанас Ангелов Димчев, Пазарджик ул. Батенберг 11, тел. 46-48-36, транспорт и експертоценител на инвестиционен проект.
Благовеста Христова Ковачка, с. Ветрен, община Септември, тел. 03584/24-59, експерт оценител машини и съоръжения, електроинженер,
електронноизмервателна техника, контролноизмервателни прибори и автоматика, енергетик
КИПиА, организатор по ремонта.
Красимир Ангелов Муртов, с. Драгор, област Пазарджик, тел. 0899290673, машинен инженер, оценител машини и съоръжения.
Иван Димитров Радин, Пазарджик, ул. Д.
Греков 28, тел. 44-58-35, електротехника – машини
и съоръжения.
Васил Пенчев Пенчев, Пазарджик, ул. Г. Игнатиев 28, тел. 22-733, транспорт.
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Васил Димитров Фотев, Пазарджик, ул. Есперанто 5, ап. 12, тел. 44-31-70, транспорт.
Васил Николов Милев, Пазарджик, ул. Одрин
75, вх. Б, тел. 45-20-83, транспорт.
Георги Костов Атанасов, Пазарджик, ул. Г.
Брегов 21, ап. 8, тел. 48-36-22 и 44-18-24, транспорт.
Гинка Иванова Белева, Пазарджик, ул. Христо
Ботев 1А, В и К и оценка недвижими имоти,
техник.
Симеон Костадинов Георгиев, Пазарджик,
ул. Мария Луиза 129, тел. 0898471713, транспорт.
Цветко Стоянов Радулов, с. Ивайло, Пазарджик, транспорт – ДВГ.
Костадин Димитров Милов, Главиница, Пазарджик, тел. 44-92-43, експлоатация на жп транспорт.
Стефко Николаев Мирчев, Пазарджик, ул. Иван
Стамболиев 47, тел. 918623, 0889572156, безопасност на движението по пътищата, автоексперт,
оценител машини и съоръжения, активи.
Васил Илиев Ма д жаров, Пазард ж ик, ул.
Найчо Цанов 4, вх. А, тел. 42-82-42, машинен
инженер – автотехнически, оценител машини и
съоръжения.
Георги Петков Керемидов, с. Калугерово, тел.
0898281036, автотехнически екпертизи.
Ангел Александров Кацаров, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 12, електроинженер, икономист.
Николай Ангелов Лупов, Панагюрище, ул.
Петко Мачев 28, ет. 1, ап. 5, тел. 0885318894,
архитектура и строителство, оценител на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, гр. Пещера, ул. Трети
март 15, тел. 0350 66116, 0899998541, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз
оценка на машини и съоръжения на Агенцията
за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, Панагюрище, ул.
Граф Игнатиев 7, тел. 035762424, 0899878454,
автоексперт.
Иван Асенов Стоянов, Пазарджик, ул. Есперанто 3, ет. 1, ап. 2, тел. 444 425, 440500, 0885413532,
инженер промишлено и гражданско строителство,
оценка на миноритарни и мажоритарни пакети
от дялове и акции от капитала на предприятие,
оценка капитала на цяло предприятие, оценка
на недвижими имоти.
Виктория Янкова Петрова, Пазарджик, ул.
Никола Фурнаджиев 3, вх. А, ап. 17, тел. 453747,
0889240304, електронна техника и микроелектроника, финанси, оценка на недвижими имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Атанас Спасов Бързаков, Пазарджик, ул. Георги
Пенев 26, тел. 4 8-37-51, архитектура.
Борислав Здравков Генов, Пазарджик, ул.
Плиска 9, вх. А, тел. 46-23-51, 0888693257, архитектура и строителство.
Боряна Петрова Банева, Пазарджик, ул. Пирдоп 4, тел. 48-15-44, архитектура.
Владимир Любенов Воденичаров, гр. Пещера,
ул. Стоян Налбантов 50А, тел. 20-42, строителство
и лиценз АП.
Верка Петрова Мануилова, Пазарджик, ул.
Васил Априлов 7, вх. Б, тел. 44-34-00, строителство, регулация по ЗОСОИ.
Веска Стоянова Иванова, с. Главиница, област Пазарджик, тел. 44-95-25, архитектура и
строителство.
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Галина Стефанова Пеева, Пазарджик, ул.
Екзарх Йосиф 30, тел. 40-22-43, геодезия и регулация по ЗСПЗЗ.
Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги
Геров 8А, тел. 48-42-14, архитектура и строителство и оценки на недвижими имоти.
Ивайло Стоилов Пеев, Пазарджик, ул. Екзарх
Йосиф 30, тел. 44-24-96, архитектура.
Илия Делчев Тухчиев, Панагюрище, ул. Славейков № 4, тел. 55-35, геодезия.
Илия Димитров Паунов, Пазарджик, ул. Дунав 2, тел. 44-02-04, строителство, лиценз от АП.
Красимира Борисова Райчева, Пазарджик, ул.
Веделина 1, вх. Б, тел. 44-00-18, строителство,
регулация по ЗОСОИ.
Пенка Василева Василева, Пазарджик, ул.
Марин Дринов 2, строителен инженер В и К,
лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ, тел. 034/46 87 22, 0887498184.
Славка Григорова Бурова, Пазарджик, ул. Пейо
Тодоров 4, тел. 0887703679, геодезия, кадастър
и регулация по ЗСПЗЗ, лицензи за недвижими
имоти и земеделски земи.
Славка Костадинова Содева, Велинград, ул.
Алеко Константинов 4А, строителство.
Стела Янкова Павлова, гр. Пещера, ул. Михайл
Такев 37, тел. 36-90, строителство.
Стоянка Атанасова Сотирова-Тодорова, Пазарджик, ул. Васил Левски 62А, тел. 44-44-98,
строителство, регулация по ЗОСОИ.
Христина Иванова Коцева, Пазарджик, ул.
Стоян Ангелов 91, ет. 5, тел. 45-49-47, геодезия
по ЗСПЗЗ.
Катя Владимирова Илиева-Зумпалова, Панагюрище, ул. Шести септември 14, архитектурен
техник.
Павел Николов Захов, Пазарджик, ул. Тодор
Пенев 4, строителство и архитектура.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 42, вх. Б, ет. 1, техник по строителство и архитектура, тел. 42 84 37, 0886124042.
Йордан Димитров Гаджев, Пазарджик, ул.
Камчия 9, тел. 48-27-59, геодезия, фотограметрия,
картография.
Георги Петров Трендафилов, гр. Пещера, ул.
Владимир Рилски 17, хидрогеология.
Лиляна Георгиева Мурунова, Пазарджик, ул.
Александър Стамболийски 110, ап. 19, геодезия
и картография.
Александър Стефанов Керкенеков, Пазарджик,
ул. Стефан Захариев 9А, ет. 3, строителство и
архитектура, тел. 034/46 87 23, 0896373986,.
Иванка Иванова Шулева, Велинград, ул. Иван
Ушев 22, строителен техник.
Иван Георгиев Дулев, Велинград, ул. Хан
Аспарух 99, строителен техник.
Тодор Делков Кошлуков, Пазарджик, ул. Завоя
на Черна 12, ет. 2, строителен техник.
Станимир Славев Славов, Пазарджик, ул.
С. Раковски 1, тел. 45-42-04, инженер – пътно
строителство.
Георги Костадинов Кръстев, Пазарджик, ул.
Беласица 4, тел. 034 441680, 0888124173, инженер
промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка
на машини и съоръжения.
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Елена Павлова Терзиева, Велинград, ул. Иля
Еренбург 3, тел. 0359 52284, 0888252934, магистър
архитект.
Д-р Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1, тел 052/383 466, 0898348374, 0898348351,
фраг тог рафи я, мета лог рафи я, мик роскопи я,
фрагтодиагностика.
Георги Георгиев Костов, Велинград, ул. Петър
Берон 69, инженер, автомобилен и жп транспорт
и транспортна техника, тел. 0896762364.
Петя Михайлова Иванова, Пазарджик, ул.
Георги Брегов 8, вх. Б, ап. 9, инженер ПГС – конструкции, тел. 034/4820 03, 0878999829.
Емил Станоев Михов, Пазарджик, ул. Георги
Брегов 14, вх. В, строителен техник – геодезия и
картография, тел. 0888 935056, 0896641658.
Илия Михайлов Сулев, с. Виноградец, област Пазарджик, електроснабдяване, електрообзавеждане, тел. 0893691844.
Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, ул.
Раковска 5, ап. 58, тел. 45-24-25, 0886321019, електроинженер, оценител на машини и съоръжения.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мариана Петрова Колева, Пазарджик, ул.
Градинарска 11, тел. 44-13-74, екология.
Минчо Георгиев Ценов, Панагюрище, ул. Ангел
Шишков 32, зооинженер.
Иван Луканов Иванов, София, ж.к. Разсадника,
бл. 65, вх. Е, ап. 12, ДНК анализ, тел. 02/9205537,
0888899634, 0898785640.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Борис Георгиев Шопов, Велинград, ул. Кирил
и Методий 20, графолог, оценител недвижими
имоти.
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, органичен синтез и каучук.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Атанас Димитров Маджунов, Пазарджик, бул.
Стамболийски 18А, тел. 46-49-50, 0889027096,
зоотехника.
Иван Петров Иванов, Велинград, ул. Пионерска 41, тел. 0359/2-52-11, горско стопанство.
Георги Костадинов Овчаров, Велинград, ул.
Иван Асен ІІ № 14, тел. 0359/5-25-41, инженер по
горско стопанство, оценител.
Васил Владимиров Секулов, Пазарджик, ул.
Никола Фурнаджиев 7А, тел. 5-56-13, агроном.
Георги Господинов Делиев, Пазарджик, ул.
Осми март 6, тел. 44-19-68, 0885674546, лесотех
ника, лиценз от АП.
Иван Любомиров Маринов, Пазарджик, ул.
Булаир 12, тел. 2-23-33, ветеринарна медицина.
Иван Костадинов Петков, с. Мокрище, област
Пазарджик, агроном.
Петър Стоилов Шопов, Велинград, област
Пазарджик, ул. Съединение 142, лесотехника.
Илия Димитров Гончев, Велинград, ул. Сергей
Румянцев 6, горско стопанство – лесовъд.
Кирил Тодоров Цанов, Велинград, ул. Братя
Маврикови 47, лесовъд.
Христо Николов Сотиров, Велинград, ул.
Александър Стамболийски бл. 4, лесовъд.
Цветанка Тодорова Ценова, Панагюрище,
ул. Ангел Шишков 32, лозаро-градинарство и
педагогика.
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Тодор Иванов Баров, Панагюрище, ул. Иван
Кузмов, бл. 11, вх. А, ап. 20, инженер по горското
стопанство.
Стоян Иванов Юруков, Панагюрище, ул.
Оборище 16, лесотехника.
Делчо Иванов Атмаджов, Пазарджик, бул.
Мария-Луиза 125, тел. 44-58-81, 0899484332, агроном-оценител.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел. 9885-311, оценка на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, оценка на други активи, дизайн и
приложни изкуства.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Стоян Николов Грозданов, Пазарджик, ул.
Васил Левски 62, вх. Б, ап. 19, инженер-химик
по опазване на околната среда, по техника на
безопасността и условията на труд.
Димитър Иванов Димитров, Пловдив, ул. Амбарица 9, ет. 4, ап. 8, тел. 0888255151, специалист
геодезия, фотограметрия и ландшафт.
За съдебен район на Пловдивския окръжен съд.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
А нгел Начев Калайд ж иев, гр. Първомай,
ул. Родопи 9, тел. 0336/57 93, криминалистични
експертизи.
Ангел Спасов Ангелов, Пловдив, ул. Средец 62а,
тел. 098 78 46 39, криминалистични експертизи.
Валентин Тодоров Кирков, Асеновград, ул. Мир
12, тел. 0331/2 86 31, криминалистични експертизи.
Васко Петров Божев, Пловдив, ул. Росен 5, ет. 8,
ап. 22, тел. 0897905346, трасологични експертизи.
Веселин Атанасов Бакалов, Пловдив, ул. Чорлу 35, тел. 032/933353, трасологични експертизи.
Генадий Раднев Коев, Пловдив, бул. България
8, ет. 6, ап. 18, тел. 0898784451, трасологични
експертизи.
Георги Борисов Ламбрев, Асеновград, ул. Бр.
Миладинови 4, тел. 0331/6 32 09, криминалистични експертизи.
Георги Филипов Маровски, Пловдив, ул.
Екзарх Йосиф 5, тел. 032/668587, трасологични
експертизи.
Димитър Георгиев Кордев, Пловдив, ул. Георги Кирков 21, тел. 0898784434, трасологични
експертизи.
Емил Тинков Чалмов, Пловдив, ул. Кр. Раковски 15, ап. 12, тел. 0894723391, криминалистични
експертизи на писмени доказателства.
Здравко Любенов Лазаров, Пловдив, бул. Гладстон 36, тел. 032/933351, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи.
Иван Добрев Ганчев, Пловдив, бул. Копривщица 19, ет. 9, ап. 25, GSM 0884110333, всички
видове криминалистични експертизи.
Иван Евгениев Александров, гр. Стамболийски, ул. Заводска 5, тел. 032/932 403, криминалистични експертизи.
Иван Неделчев Бобчев, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 61, тел. 032/627330, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични
експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Иван Тодоров Драгнев, гр. Хисаря, ул. Хайдут Генчо 9, тел. 032/932 404, криминалистични
експертизи.
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Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска
1, тел. 052/383 466, 0898 34 83 74, 0898 34 83 51;
фрактодиагностични и металографически – трасологични експертизи, графологически – дефектоскопски експертизи.
Илия Георгиев Ангелинов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, ет. 1, тел. 032/62 53 91, 0878/62 44
82, всички видове криминалистични експертизи.
Йовко Георгиев Зенков, гр. Раковски, ул. Д.
Драгиев 4, тел. 032/932 406, криминалистични
експертизи.
Йордан Павлов Иванов, Пловдив, ул. Златорог
№ 28, ет. 7, ап. 20, тел. 0878784447, трасологични
експертизи.
Кирил Петров Стоянов, Пловдив, бул. Дунав 4,
ет. 8, ап. 39, тел. 032/966492, 0889627868, криминалистични експертизи на писмени доказателства;
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи.
Мариана Николова Николова, Пловдив, ул.
Г. Мамарчев 15 ап. 9, тел. 098 78 44 59, криминалистични експертизи.
Марин Богданов Тарев, Карлово ул. Ген.
Карцов 76 вх. В, ап. 5, тел. 0335/93174; 888867502,
боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов, Пловдив, бул. Н.
Вапцаров 78 ап. 17, тел. 032/932 403, криминалистични експертизи.
Мария Стефанова Тимова, Пловдив, бул. Цариградско шосе 62, ет. 4, ап. 12, GSM 0888950032,
дактилоскопични експертизи.
Милен Борисов Кацаров, Пловдив, ж.к. Тракия
бл. 28 вх. Б, тел. 098784446, криминалистични
експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев, Пловдив, ул.
Брезовска 40, тел. 0898784430, криминалистични
експертизи на писмени доказателства.
Неделчо Атанасов Шопов, Карлово, ул. Юмрук чал 26, GSM 0884110333, дактилоскопични
експертизи.
Неофит Неофитов Крумов, Пловдив, ул. Равнища 25, ет. 7, ап. 20, тел. 0878548330, трасологични
експертизи.
Никола Георгиев Гинов, Пловдив, бул. България 130, ет. 2, ап. 18, тел. 032/95 21 12, криминалистични експертизи.
Николай Георгиев Костадинов, Пловдив, бул.
Ал. Стамболийски 92, ет. 6, тел. 0898784438, криминалистични експертизи.
Николай Илиев Козумов, Пловдив, ул. Хвойна
13, тел. 032/932038, трасологични експертизи.
Николай Стоянов Балевски, Пловдив, бул.
Шести септември 169, тел. 032/269178, 0898792621,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи.
Пеньо Николов Пенев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 141, ет. 7, ап. 25, тел. 032/68 46 75, 089839747,
боеприпаси.
Петър Йозов Изевков, гр. Раковски ул. П.
Волов 20, тел. 031512048; 0889999840, криминалистични експертизи.
Петър Лалев Муратев, Пловдив, ул. Ст. Стамболов 56, ет. 5, ап. 25, тел. 0893422797, трасологични експертизи.
Пламен Петров Каназирев, Карлово бул.
Освобождение 36, вх. А, тел. 0335/30 20, криминалистични експертизи.
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Росен Георгиев Генчев, Пловдив, ул. В. Левски 103, ап. 59, тел. 098784642, криминалистични
експертизи.
Сава Ангелов Симеонов, Пловдив, ул. Милеви скали 23, тел. 0898784454, криминалистични
експертизи на писмени доказателства.
Сашо Павлов Атанасов, Пловдив, пл. Съединение 3, ет. 4, офис 408, тел. 0885241170; 0896677664,
криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебнобалистични експертизи.
Станимир Георгиев Добревски, с. Костиево,
ул. 3 №26, тел. 098784450, криминалистични
експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев, с. Драгомир ул.
Митр. Арсений 15, тел. 0898737137, трасологични
експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Христо Николов Николов, Пловдив, бул. България 31, тел. 0888405026, трасологични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Адриана Колева Маджурова, Пловдив, ул.
Отец Паисий 18, тел. 032/621268; 888984300,
професионални заболявания и неврология; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Асен Николаев Атанасов, Пловдив, ул. Петьофи 2, тел. 032/602-540; тел. 0888223893, вътрешни
болести и кардиология; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Атанаска Точева Атанасова, Пловдив, бул.
България 234, ет. 12, тел. 0897928627; 032/641347,
съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени данни.
Бенямин Леон Анави, Пловдив, ул. Антим І
№ 7, дом. тел. 032/633871, сл. 032/602347, патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Борис Христов Пеев, Пловдив, ул. Баучер 30,
ет. 1, ап. 1, тел. 0889543996; 032/641085, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди;
за установяване на родителския произход.
Валентин Асенов Цонев, Пловдив, бул. В.
Априлов 18А, ет. 3, ап. 3, тел. 0898458221, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза на зъбите, устната кухина и челюстите при
увреждане на денталното здраве; на денталното
здраве и дентал.
Венцислав А лександров Бояджиев, Пловдив, бул. Източен 18 ет. 2, дом. тел. 032/274579,
пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова, Пловдив, бул. Васил Априлов 44а, дом. тел. 032/453093; 032/430965,
пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителск и я
произход.
Димитър Атанасов Мурджев, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 94, вх. Г, ап. 6, дом. тел. 032/839137;
пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Димитър Георгиев Николов, Пловдив, ул.
Борислав 18, тел. 032/602943; 0887430825, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
по писмени данни; за телесно здраве.
Елена Димитрова Дякова, Пловдив, ул. Д.
Груев 1А, кожни и венерически болести.

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

Елиезер Нисим Калев, Пловдив, Христо Г.
Данов 12, тел. 032/62 24 95; 0888510853, хирург;
съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Елка Илиева Тосева, с. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 110, сл. адрес: РУСО – Пловдив 4002,
ул. Л. Каравелов 7, трудова медицина.
Емил Николов Бъчваров, пост. адрес – Стара
Загора, ул. Димчо Стаев 42, вх. А, ап. 16, наст.
адрес – Пловдив, ул. Васил Ихчиев 1, тел. 0899
93 64 41; експертиза на труп, телесни повреди,
идентификация на човека, експертиза по писмени
данни, експертиза за телесно здраве.
Жанет Грудева Грудева-Попова, Пловдив,
ул. Лозенград 4, тел. 032/602502; тел. 032/234109;
0888254816, вътрешни болести и клинична хематология.
Здравка Христева Ненчева, Пловдив, ул.
Балкан 27, тел. 0898780493, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди; по писмени данни.
Ива Маркова Маркова, Пловдив, бул. Шести септември 126, тел. 032/236739; 032/602379,
0888351637, съдебна медицина.
Иван Димитров Дойчинов, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 73, ет. 2, ап. 46, тел. 032/602379
0888702829, съдебномедицинска експертиза на
труп; на телесни повреди.
Иван Христов Даскалов, Пловдив, ул. Ян Хус
3, тел. 032/953558; 0887515576, съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Илия Ангелов Аролски, Пловдив, бул. България
41, тел. 956-612, вътрешни болести и професионални заболявания.
Йовко Минчев Шишков, Пловдив, ул. Околчица 26, тел. 032/675978; 0886706680, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Йонка Атанасова Станева, Пловдив, бул. Никола Вапцаров 73, ет. 2, ап. 46, тел. 032/602379;
0886675799, съдебномедицинска експертиза на
труп; на телесни повреди.
Лена Иванова Павлова, Пловдив, ул. Г. Вайганд
22, тел. 032/628199, вътрешни болести; професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов, Пловдив, бул.
Шести септември 157, тел. 032/265551; 0885093366,
съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Мари я Георг иева Ку м чева, П ловдив, ул.
Петьофи 22, тел. 032/650835; 0899645771, съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за
телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ДНК анализ и индентификация.
Милена Панайотова Петкова, Пловдив, бул. В.
Априлов 100, ап. 42, кожни и венерически болести.
Петкана Добрева Здравчева, Пловдив, ул. Ген.
Д. Николаев 108, ап. 5, тел. 032/430593, вътрешни
болести.
Петър Борисов Русафов, Пловдив, бул. Шести
септември 19, тел. 032/602389; 088936930, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
по писмени данни.
Саша Александрова Запрянова, Пловдив, ул.
Борислав 16, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; за телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов, Пловдив, бул. К.
Величков 71, тел. 0888702185, съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
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Тодор Стоянов Добрев, Пловдив, ул. Хан Аспарух 107, тел. 0888807066, съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Филип Филипов Нухов, Пловдив, кожен диспансер, тел. 032/606541, кожни и венерически
болести.
Янко Найденов Кумчев, Пловдив, ул. Петьофи
22, дом. тел. 032/270835, неврохирург.
Янко Тодоров Илиев, Пловдив, ул. Хр. Станчев 3, бул. В. Априлов 15, УМБАЛ токсикология,
тел. 0888211405, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни; за телесно здраве; клинична
токсикология и вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Анелия Николова Петкова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 182, вх. Б, ет. 8, ап. 30, детска психология.
Антоанета Василева Тричкова, Пловдив, ул.
Лагадина 8, ет. ІІІ, ап. 8, тел. 032/642080 0888401077,
психиатрия.
Валентина Василева Майсторова, Пловдив,
ул. Лев Толстой 7, тел. 0888528044, 032/274530,
032/268995, психиатрия.
Величка Събева Петрова, Пловдив, бул. Марица 96Б, тел. 032/265035, психология.
Владимир Петров Кръстев, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 235, ет. 1, ап. 1, тел. 032/292594 и
0889249001, съдебно-психиатрична и съдебно
психологична експертиза.
Глория Велиславова Рангелова, Пловдив, ул.
Мали Богдан 15, ет. 2, тел. 263121 и 0898365344,
съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Даниела Атанасова Ковачева, Пловдив, ул.
Добр и дол 18, тел. 032/940400 и 0888710177,
съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Димитрина Валериева Ангелова, с. Злати трап,
ул. 38 № 8, тел. 03128/25 05; 0898737826, психолог.
Дора Николова Станчева; дом. адрес Пловдив,
ул. Велико Търново 10, ет. 7, ап. 20, тел. 0884
360 556, 0878 451 077, сл. адрес: Пловдив, кв. Капана, ул. Христо Дюкмеджиев 32, АСИП МДЦ
„Капана“ – АД, тел. 032/63 09 65(регистратура);
съдебнопсихиатрични експертизи, съдебна психолого-психиатрична експертиза, експертиза на
психично състояние по писмени данни.
Елена Михайлова Иванова, Пловдив, служебен адрес бул. Пещерско шосе 68; домашен – ул.
Космос 6, сл. 642376, дом. 0899266524, съдебно
психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Кирил Йорданов Зайков, Пловдив, бул. Данаил Николаев 58, ет. 3 ап. 5, GSM 0889610890,
психологически експертизи.
Лилия Георгиева Кичева, Пловдив, ул. Силиврия 19, тел. 0898806789, съдебнопсихиатрична
експертиза; психолого-психиатрична експертиза.
Людмила Борисова Шекерева, Карлово, ул.
Граф Игнатиев 16, тел. 0335/96 797, 0878 920 186,
0889 121 428, съдебнопсихологична експертиза.
Магдалена Асенова Анастасова, Пловдив,
ул. Богомил 29, тел. 0888727220, 032/642376, дом.
032/234605, психология.
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Маргарита Панова Панова, Пловдив, ул.
Кап. Райчо 68, тел. 0887834445, 032/265881 дом.
032/642376, психиатрия.
Мариана Георгиева Господинова, Пловдив,
бул. Васил Априлов 115, ОДПЗС, тел. 032/964855,
032/642655, 0888714953, съдебнопсихиатрична
експертиза; психолого-психиатрична експертиза;
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
Мария Даткова Гърбучкова, Пловдив, ул.
Звезда 11, тел. 643-702, дом. 446-972, психиатрия.
Милена Ангелова Трендафилова, Пловдив,
ул. Ихтимански проход 5, тел. 0889638661, дом.
443-079, психиатрия.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева, Пловдив,
ул. Пепелаша 9, ет. 6, ап. 17, тел. 0888547929 дом.
434-354, психология.
Надежда Христова Порязова, Пловдив, ул.
Йордан Гавазов 39, ет. 3, ап. 9, тел. 644583 и
0898585944, съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Николай Ангелов Шишков, Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 9, психология, приложна психология
на детската престъпност.
Олга Валентиновна Димитрова, Пловдив,
служебен – бул. Пещерско шосе 68, домашен
бул. Княгиня Мария-Луиза 50, сл. тел. 032/642376
и 0887514950, съдебнопсихологична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков, Пловдив, ул. Силистра
8, тел. 0889644971, дом. тел. 032/430933, психология.
Райна Цветкова Димитрова, Пловдив, бул.
Ал. Стамболийски 18, ап. 120, тел. 0888612517,
032642376 дом. 032/777875, психиатрия.
Теменужка Метева Рангелова, Пловдив, ул.
Подофицер Д. Котов 15А, ап. 8, тел. 032/967544
и 0888968038, съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Теодора Иванова Арабаджиева, Пловдив, ул.
Лерин 14А, ет. 1, ап. 2, тел. 0888499403, дом. тел.
032/642012, психиатрия.
Тинка Иванова Начева, с. Граф Игнатиево,
ул. Граф Игнатиев 10; Пловдив, бул. Васил
Априлов 20а, ет. 3, тел. 0886641694; 032/644500,
съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Юри Любенов Калоянов, Пазарджик, ул. Г.
Милев 5, тел. 0888403380, 642-376, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Александра Николова Маринова, Пловдив, ул.
Велико Търново 71, тел. 0889282911, стокознание.
Александър Ангелов Сивков, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 10, ет. 3, ап. 5, тел. 0888626047,
съдебно-стокова експертиза.
Ана Александрова Скерлетова, Асеновград,
ул. Лозенград 1, тел. 0331/63362; служ. 0878461828;
0888358748, с ъдебно - счет овод на експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова, Пловдив, ул. Белмекен 22, счет. офис, тел. 032/622403, икономистсчетоводител.
Ангел Димитров Гъров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 209А, вх. Б, тел. 032/293344; 0899197011,
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съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Анелия Желязкова Спиртова, Пловдив ул. Георги Мамарчев 20, ет. 3, тел. 032/267573; 032/588959;
0888206126, съдебно-счетоводна експертиза.
А нна Сергеевна Лозанова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 31, вх. Д, ет. 1, ап. 2, тел. 032/822695;
0887894247, финанси и кредит.
Антон Георгиев Маринов, Пловдив, ул. Велико
Търново 71, тел. 0889282911, счетоводна отчетност.
Атанаска Христова Стоилова, с. Ягодово, ул.
Цар Калоян 2, тел. 03104/2512; 0888248728, стопанско управление.
Блага Романова Димитрова, Пловдив, ул.
Царевец 8, счетоводни експертизи.
Валентин Иванов Иванов, Първомай, ул.
Елин Пелин 13, дом. тел. 0336/60-31; 0895984036,
счетоводна отчетност.
Валентина Методиева Шиева, Пловдив ул.
Димитър Талев 144, бл. 1101, тел. 0888873882;
032630828; 032672770, съдебно-счетоводна експертиза.
Валентина Христова Баненкина, Пловдив, ул.
Пере Тошев 115, ет. 5, тел. 032/696 557 и 0889 303
529, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Валерия Георгиева Дунчева, Пловдив, ул.
Славянска 88, тел. 032/646 516, 0888 845 892,
съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ваня Александрова Христозова, Пловдив, ул.
Брезовска 48, ап. 4, тел. 032/954 846, счетоводство
и контрол.
Велика Георгиева Палевска, Пловдив, ж.к. Тракия бл. 11, вх. В, ет. 3, тел. 0889273097; 032294508,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Велина Цветкова Узунова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 218, вх. Б, ет. 6, ап. 17, тел. 294-533;
0887659253, съдебно - счет оводна експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Величка Петкова Йорданова, Пловдив ул. Пере
Тошев 5А, тел. 032/676160; 032/676166; 0888204265,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Величка Цончева Бояджиева, Пловдив ул.
Брезовска 40, ет. 10, ап. 50, тел. 0885555613;
032/961975, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Петрова Томова, Пловдив бул. Цариградско шосе 26, ет. 3, тел. 032/651722; 032/906313;
0894454513, с ъдебно - счет овод на експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Вера Андреева Гавраилова, Пловдив, бул.
Христо Ботев 73, тел. 032/960 788 и 0894 409 036,
съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Иванова Добрева, Пловдив бул. Шести
септември № 37, вх. А, ет. 2, ап. 4, 0887350344;
032/254680, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Иванова Колева, Пловдив, ул. Бунтов
нишка 16, ет. 6, ап. 16, тел. 032/991 981; 0898570415,
0889150535, счетоводство и контрол; счетоводство
на финансовите предприятия; международни
икономически отношения.
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Весела Стоянова Казашка, Пловдив, ул. Хан
Телериг 1, тел. 032/65 14 90 0898446654, счетоводство и контрол.
Веселка Георгиева Иванова, Пловдив, ул. Ралица 8; адрес за кореспонденция: Пловдив, бул.
Шести септември 180, дом. тел. 032/270901; сл.
032/620734; 0888527872, корпоративни финанси.
Веска Василева Григорова, Пловдив, ул. Ген.
Д. Николаев 80, ет. 1, ап. 1, тел. 032/640329,
032/627896, счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Кокова, Пловдив, ул. Цар
Калоян 17А, тел.: 032/625 546 и 0887 222 151, съдебно-счетоводна експертиза.
Върбинка Николова Рогова, Пловдив, ул.
Брезовска 42, ет. 14, ап. 69, тел. 032/625052;
0887935805, икономика – бизнес администрация;
счетоводство и контрол.
Гавраил Димитров Фалков, Пловдив, ул.
Баучер 4, дом. тел. 64-19-03; сл. 0888636266, счетоводна отчетност.
Гено Маринов Маринов, Пловдив ул. Трети
март 1, ет. 1, ап. 4, тел. 0886347264, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 28, ет. 3, ап. 7, тел. 032/671 339
и 0889 910 784, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Траков, Пловдив, ул. Митинчеви
градини 7, тел. 0888305142, счетоводни експертизи
и финансови анализи.
Георги Николаев Мумджиев, Пловдив ул. Ген.
Д. Николаев 12; адрес за призоваване: Пловдив,
ул. Княз Черказки 38, ет. 3, офис 5, 032/628989,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Димитрийка Александрова Шикирова, Пазарджик, ул. Цанко Церковски 18, ет. 3, стоковед.
Димитринка Вълкова Беевска, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 213, вх. Б, ет. 7, ап. 20; тел. 0878622978,
съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Ангелов Лулчев, с. Катуница, ул.
Яташка 2а, Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 3, тел.
032/944894; 032/944895, счетоводна отчетност.
Димитър Ангелов Сапунджиев, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 259А, вх. Б, ет. 1, ап. 3, тел. 0886 801
420 и 032/631 188, съдебно-счетоводна експертиза
и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Георгиев Гаджуров, Асеновград, ул.
Първомайска 19, тел. 0898 584 475, съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров, Пловдив, бул.
Източен 16, тел. 0885 725 944, съдебно-счетоводна
експертиза и съдебна финансово-иконочмическа
експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов, Пловдив, ул. Пере
Тошев 5а, тел. 032/676160; 032/676166; 0885005085,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Стойчев Хаджиев, Пловдив, ул.
Димитър Талев 84, ет. 2, ап. 6, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 192, вх. Д, ет. 9, ап. 8, адрес за
получаване на призовки Пловдив, ул. Борислав
17, тел. 032/629326; 0887825983, съдебно-счетоводна
експертиза.
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Донка Иванова Петрова, Стара Загора, ул.
Цар Иван Асен ІІ № 144, ап. 9, тел. 042/602516;
08999112510, експерт-счетоводител.
Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, ул.
Иван Вазов 3, вх. В, ет. 5, ап. 13, тел. 042/250 064
и 042/650 303 и 0888 337 765, съдебно-икономически експертизи.
Дора Димитрова Чипилова, Пловдив, ул. Ландос 46, ет. 4, ап. 11, тел. 0898946598, счетоводство
и контрол.
Дочка Петкова Георгиева, Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски 102, ап. 42, дом. тел. 032/670377;
0887242079, счетоводна отчетност.
Екатерина Стоянова Христова, Пловдив,
ул. Ген. Данаил Николаев 90, тел. 032/643060;
0884163385, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Елена Николова Сукова, Пловдив, ул. Гълъбец
2, ет. 5, ап. 14, тел. 032/26 95 24, икономика – промишленост и строителство.
Елена Тодорова Диварова, с. Марково, ул.
Трети март 30, тел. 03112/287 и 032/627896, счетоводство и контрол.
Жана Петрова Величкова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 286, вх. Б, ап. 24, тел. 032/86 17 26;
0888 965224, икономика; планиране и отчетност
на промишлеността и строителството.
Жечка Пенева Милчева, Пловдив, ул. Кузман
Шапкарев 22, тел. 0898 897 030 и 032/511 647,
съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова, Пловдив, ул. Стою
Шишков 10, ап. 13, тел. 032/262664; 032/940029;
0887588002, счетоводство и контрол.
Иван Тодоров Демерджиев, Пловдив, бул.
Шести септември 210, ет. 4, ап. 8; ул. Бр. Бъкстон
88, ет. 3, тел. 888679734, икономист-счетоводител.
Иванка Стоева Генова, Пловдив, бул. Марица
130, тел. 0888921986, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Ирина Николаева Стоянова, Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски 29, ет. 3, ап. 7, дом. тел. 032/6741-28; 0887872942, икономика и управление на
индустрията; макроикономика.
Йорданка Петрова Павлова, Пловдив, ул. Никола Вапцароов 15, тел. 032/622 571, 0887 615 173,
0895 414 204 и 0878 940 331, съдебно-счетоводна
експертиза.
Камелия Николова Николова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 117, тел. 032/955 096 и 0898 362
069, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Карамфил Атанасов Ричев, Пловдив, ул.
Петър Васков 3, ап. 17, тел. 0896417976, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Катя Аргирова Костова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 182, вх. В, ет. 2, ап. 5, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Иванова Димитрова, Пловдив, ул. Дон
16, сл. тел. 032/69 32 06; дом. тел. 032/235651; 0886
824 191, икономика на вътрешната търговия.
Кина Кръстева Иванова, Пловдив, ул. Ален
мак 30, ап. 24; адрес за призоваване: бул. Марица 55, ап. 6, тел. 0889531429, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
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Лиляна Йорданова Христева, с. Цалапица,
ул. Охрид 8, тел. 0887703112, икономика и мени
джмънт – стоково-оценъчни експертизи.
Любомир Алексиев Баталов, Карлово, ул.
Ал. Стамболийски 62, тел. 0335/78 01, съдебно
икономически експертизи.
Любомир Цветков Йотов, София ж.к. Яворов, бл. 11, вх. А, партер, ап. 2, тел. 02/8463902;
02/8462873; 0888220716, международни икономически отношения; митническа и външнотърговска
дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат.
Маргарита Ангелова Апостолова, Пловдив,
ул. Тодор Александров 21, тел. 032/674 548 и 0898
339 256, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Маргарита Илиева Топузова, Пловдив, ул. Г.
Кирков 83, счетоводство и контрол.
Мариана Георгиева Аргирова, Асеновград, ул.
Марица 4, тел. 0885174870; 0895355892; 0331/66794,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Марина Петкова Василева, Пловдив бул. Цариградско шосе 47, бл. 204, вх. Б, ет. 6, ап. 18,
тел. 0878911065; 0899988496, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, ул.
Гаврил Кръстевич 21, ет. 5, ап. 14, тел. 032/215043;
0888864032, съдебно-стокова експертиза.
Мария Ангелова Христова, Пловдив, ул. Георги
Мамарчев 7; адрес за кореспонденция Пловдив,
бул. Шести септември 180, тел. 032/27-19-37;
032/62-07-34; 0889323986, статистика; корпоративни финанси.
Мария Жорес Димова, Пловдив ул. Иларион
Макариополски 96, тел. 0899143787; 032/268390,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Тончева-Чочева, София, ул.
Христо Белчев 2, ет. 4, тел. 02/9872693; 0888262214,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Кръстева Божилова, Пловдив, ул. Стара
планина 12А, дом. тел. 032/940671; сл. 032/62 32
14, финанси.
Мария Рашкова Шопова, Пловдив, ул. Барикадите 18, ет. 3, ап. 8; адрес за призоваване: бул.
Дунав 100, хотел „Дунав“, офис 112, тел. 032/955172;
0887496118, съдебно-счетоводна експертиза.
Марияна Атанасова Цветилова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 92, ет. 4, ап. 12, тел. 0888 319 138,
0899 104 050, 032/628-017, 032/680-367, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова, Пловдив,
ул. Драган Цанков 34, ет. 1, тел. 0888942334, икономика на вътрешната търговия.
Марияна Пенчева Пенчева, Пловдив, бул.
Н. Вапцаров 111, тел. 032/44 59 39 032/77 38 48,
0888 72 70 88, икономика и управление на пром.
предприятие.
Мартин Радославов Райчев, Пловдив, ул.
Петър Васков 55, ет. 3, ап. 13, тел. 0889584890,
съдебно-счетоводна експертиза.
Милка Енчева Енева, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 7, вх. Ж, ет. 5, ап. 18, 032/993917;0898658255,
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съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева, Пловдив, бул. България 80, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 53, тел. 032/95 65
43; 0898 916 370, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева, Пловдив, ул.
Любен Каравелов 9Б, тел. 032/640131, 0899158671,
счетоводни експертизи.
Надка Илиева Гюзелева, Пловдив, ул. Острец
5, тел. 032/862 051 и 0897 862 727, съдебно-счетоводни експертизи.
Надка Колева Цинигарова, Асеновград, ул.
Свети врач 16, дом. тел. 0331/28778; сл. 0331/64744;
0887378138, счетоводство и контрол; оценки на
недв. имоти и търговски предприятия.
Наталия Бориславова Петрова, София, ж.к.
Люлин, бл. 533, вх. Д, ет. 7, ап. 116, дом. тел.
032/26 24 80; 0888059063, икономика на транспорта; организация и управление на производството
в транспорта.
Недялка Георгиева Герджикова, с. Войводиново, ул. Сакар планина 3, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Ненка Пенчева Пирянкова, Хисаря, ул. Хан
Кубрат 14, тел. 0337/36 68, 08895039 22, финанси.
Ненчо Петров Лазаров, Пловдив, ул. Вечерница
14, ап. 24, тел. 032/449985, 0899921444, счетоводство и контрол.
Николай Михайлов Груев, Пловдив, бул.
България 38, ап. 13, тел. 0898459177; 032/620537;
032/953177, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Николай Рангелов Кънчев, Пловдив, ул. Родопи 45, ет. 4, ап. 11, тел. 032/625176; 0898910689,
съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков, Пловдив, ул. Кичево 13, тел. 032/212220; 0878840174, 0884414554,
счетоводна отчетност.
Нина Димитрова Атанасова, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 100, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; тел. 032/217 313, 0878 655 736.
Нина Петрова Щильонова, Пловдив, бул.
Цар Борис ІІІ Обединител 122, тел. 888604506,
оценител на недвижими имоти; оценител на
земеделски земи.
Огнян Тодоров Кънчев, Пловдив, ул. Богомил
27, ет. 4, ап. 8, дом. тел. 032/631662; 0898330553,
икономика и управление на промишленото производство.
Олга Ангелова Цветанова, с. Първенец, ул.
Съединение 79, тел. 03111/2721; 03111/2281, финансист-икономист.
Пенка Ганчева Петрова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 81а, вх. Г, ап. 9, тел. 032/820641; 0888988245,
експерт-счетоводител.
Пенка Димитрова Дженкова, Пловдив, ул.
Богомил 122, ет. 5, ап. 13, дом. тел. 032/271191; сл.
032/632651; 0887450797, счетоводство и контрол.
Петко Динчев Тороманов, Пловдив, бул.
Марица 22, съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза; маркетингови проучвания и пазарна политика, оценка
на нематериални дълготрайни активи, търговски
марки, лицензии, географски означения, програм-
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ни продукти, ноу-хау, оценка на инвестиционен
пазарен дял, маркетинг и реклама.
Петърчо Велизаров Миков, София, ж.к. Обеля
2, бл. 233, ет. 4, ап. 12; Пловдив, ул. В. Левски
101, ет. 10, ап. 88, тел. 0885800686, счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Петя Величкова Койнова, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 70, тел. 0896319329; 032/211666; 032/697878,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Пе тя Добрева Га й дарова, П ловд и в, бул.
Цариградско шосе 68, тел. 0897767852, аграрна
икономика.
Пламен Николов Краевски, Пловдив, ул. Даме
Груев 32, тел. 0878994423, 0898752195, стоковооценъчни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски, постоянен адрес Пловдив, ул. Пере Тошев 56, настоящ адрес
Пловдив, ул. Варшава 33, тел. 0893 468 432, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Радко Стоянов Калапанков, Пловдив, ул. Даме
Груев 30, ет. 1, ап. 1, тел. 0898589889; 032/676624,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Румен Христов Видев, Пловдив, ул. Мара Гидик
40, ет. 2, тел. 0889425429; 032/262913, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Румяна Тодорова Бъчварова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 85, ет. 3, ап. 19, тел. 0878397708;
0888352272; 032/992929, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска, Пловдив, бул. Копривщица 10; ул. Княз Черказки 38, ет. 3, офис 5,
тел. 032/628989, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов, Пловдив, ул. Иван
Вазов 56; адрес за контакти Пловдив, ул. Любен
Каравелов 9Б, тел. 032/452836; 0888433685, икономика и организация на труда.
Слави Радуилов Николов, Пловдив, ул. Полк.
С. Муткуров 47; адрес за призоваване бул. Марица 55, ет. 2, ап. 6, тел. 0893-393-932, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза; транспортно-икономически
експертизи.
Спаска Георгиева Кръстева, Пловдив, ул.
Петко Д. Петков 34, ет. 6, ап. 16, вх. Б, бл. 13А,
тел. 032/239 314, научна организация на управленската дейност.
Станимира Петрова Сакутска, Пловдив, бул.
Свобода 45, вх. В, ет. 8, ап. 93, тел. 0878 599 857,
съдебно-стокова експертиза; съдебна инженернотехническа експертиза.
Станимира Стефанова Дачева, Пловдив, бул.
Копривщица 47, тел. 0899 188 931, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева, Пловдив,
бул. България 39, ап. 13, тел. 032/95 66 11; 0889
788 395, счетоводна отчетност.
Стоилка Делова Танчева, гр. Стамболийски,
ул. Васил Левски 11А, тел. 0898922894; 033964294;
033963379, съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков, Пловдив, ул. Димитър Талев 55, тел. 0899393802, 032/67 96 61,
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съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова, Асеновград, ул.
Марица 4, ул. Пирин 30, тел. 0885899006;0888787992;
0331/24708, с ъдебно - счет овод на експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Таня Стоянова Бачовска, Пловдив, ул. Княз
Богориди 4, ул. Никола Войводов 12, ет. 2, тел.
032/237990, 032/661530 и 0888347410, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Таня Стоянова Костова, гр. Стамболийски, ул.
Хаджи Димитър 11, тел. 0339/63285; 0889639696,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова, Пловдив,
ул. Енос 26а, тел. 889273081, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тинка Динчева Василева, Пловдив, ул. Иларион Макариополски 75, ет. 3, тел. 032/633633;
0888342046, икономика и управление на промишлеността.
Тошко Стоилов Райчев, Пловдив, ул. Съгласие
7, тел. 888211847, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос
3, ет. 3, ап. 9, тел. 0878154040, 0878184045, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева, Асеновград ул.
Тракия 23, счетоводство и контрол.
5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“
Александър Ангелов Сивков, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 10, ет. 3, ап. 5, тел. 0888626047,
съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза с изкл. на ПТП; пазарни
оценки на недвижими имоти.
Ана Аристиева Корбетова, Асеновград, ул.
Цар Иван Асен II № 48, тел. 0888544591, оценка
на стопанско имущество.
Ана Савова Зайкова, Пловдив, ул. Дарвин 14,
тел. 032/252557 и 0887438914, съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недв. имоти.
Ангел Василев Първанов, Пловдив, ул. Авлига
13, ет. 1, ап. 1, тел. 0888626152, съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа;
инженернотехнологична експертиза.
Анета Спирова Тодорова, Кричим, ул. 9 май
12, тел. 0888 447 251, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа
експертиза.
Антон Димитров Тонев, Пловдив, ул. Стоян
Заимов 16, вх. В, ап. 20, тел. 032/964660, съдебна
инженернотехническа експертиза; инженернотех
нологична; строителнотехническа експертиза;
оценки на недвижими имоти.
Атанас Иванов Ангелов, Пловдив, ул. Иван Гешев 6, ет. 2, ап. 4, тел. 032/432150; 032/624772 – сл.,
строителен инженер.
Атанас Петров Арапов, с. Житница, ул. 34
№ 13, тел. 031703/260 и 0888648815, съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа
експертиза.
Бина Иванова Калчева-Христова , Пловдив, ул.
Богомил № 122, тел. 653539; 0888044796, съдебна
строителнотехническа експертиза.
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Блага Романова Димитрова, Пловдив, ул.
Царевец 8, оценки на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 29, тел. 652010; 0898818676, оценител на
недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева, Пловдив,
ул. Мизия 14, ет. 2, ап. 4, тел. 0899735028, оценка
на недвижими имоти.
Валентин Ивайлов Стоянов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 176, вх. В, ет. 4, ап. 10, тел. 032/680
040 и 0898 464 137, електроинженер, ел. снабдяване
на промишлени предприятия.
Ваня Георгиева Ризова, Пловдив, бул. Александър Стамболийски 41, бл. 1115, вх. Б, ет. 8, ап. 24;
тел. 0898250252, оценител на недвижими имоти.
Васил Анатолиев Герасимов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 285, вх. А, ап. 15, тел. 032/299882;
0898447538, съдебна инженернотехническа експертиза.
Васил Томов Димов, Пловдив, бул. Санкт Петербург 1, ет. 16, ап. 94, тел. 0888 447 300, съдебна
пожаротехническа експертиза.
Василка Тенева Станева, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 187, вх. А, ап. 17, тел. 032/285855 и 0887440655,
съдебна инженернотехническа експертиза; оценител на недв. имоти.
Вела Ботева Именова, Пловдив, ул. Васил
Левски 5, ет. 5, ап. 37, тел. 032/956158; 0887929396,
съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недв. имоти.
Величка Василева Христозова, Асеновград,
ул. Тунджа 3, тел. 0331/67479 и 0898455311, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза; оценки на
недвижими имоти, цени и ценообразуване в
строителството.
Величка Георгиева Кушева, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 78, дом. тел. 032/211915, сл.
032/656493 и 0888538284, съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Величко Тодоров Колев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 142, ет. 10, ап. 38, тел. 032/83 19 13, 0889 23 37
93, авиационна техника.
Венцислав Борисов Ненов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 287, вх. А, ет. 6, ап. 18, тел. 684-038;
0889457286, съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;
пазарни оценки на недвижими имоти.
Веса Костадинова Ризова, Пловдив, ул. Петър
Шилев 12, ет. 3, ап. 11, тел. 032/956688 и 0898322749,
съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти и наеми.
Весела Иванова Колева, Пловдив, ул. Бунтов
нишка 16, ет. 6, ап. 16, тел. 032/436 041; 098570415,
технология на металите и металообработваща
техника.
Веселин Янков Хаджиев, Пловдив, ул. Ген.
Дан. Николаев 48, ет. 5, ап. 10, тел. 032/432545;
624301; 0888588042, инженер по озеленяване.
Веселина Адамова Славчева, Пловдив, бул.
Христо Ботев 93, тел. 032/622373; 0885830700,
съдебна инженернотехническа експертиза; оценка
на имоти и земи.
Веселина Борисова Запрянова, Пловдив, ул.
Александър Екзарх 35, тел. 032/264840; 0896745197,
съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на материални активи.
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Виолета Михайлова Русинова-Калчева, Пловдив, ул. Прилеп 33, тел. 032/678937; 0888274756,
съдебна инженернотехническа експертиза.
Виолета Николова Кумчева, Пловдив, бул.
Васил Априлов 105, ет. 4, ап. 11, тел. 032/964738;
0878747694, съдебна строителнотехническа експертиза.
Владислав Георгиев Самоходов, Пловдив, ул.
Доктор Владо 12, ет. 1, ап. 1, тел. 0889 813 313,
съдебна автотехническа експертиза.
Гаврил Георгиев Костов, гр. Стамболийски, ул.
Хаджи Димитър 11, тел. 0339/63285 и 0898424582,
съдебна автотехническа експертиза.
Галена Николова Горанова, Пловдив, бул.
6 септември 171, тел. 032/661588; 032/63-49-99;
0887541490 и 0878541490, съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Галина Ангелова Драголова, Пловдив, ул.
Сидер Войвода 8, тел. 032/957 043 и 0887 498
009, съдебна строителнотехническа експертиза,
оценка на предприятия, на недвижими имоти,
на земеделски земи.
Галина Тодорова Бакалска, Пловдив, ул. Пет
ко Д. Петков 15, тел. 032/631 294 и 0897 923 214,
съдебна инженернотехническа експертиза.
Георги Атанасов Генчев, Пловдив, ул. Баучер
13, ап. 15, ул. Звезда 30, тел. 0888012372, съдебна
инженернотехническа експертиза; автотехническа
експертиза; инженернотехнологична експертиза.
Георги Василев Чобанов, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 68, ет. 5, ап. 25, тел. 0886858442, съдебна
автотехническа експертиза.
Георги Гаврилов Костов, гр. Стамболийски, ул.
Хаджи Димитър 11, тел. 0339/63285 и 0889478813,
съдебна автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов, Пловдив, ул. Силиврия
26, служебен – бул. Марица 130, тел. 032/620332 и
0887206028, съдебна автотехническа експертиза;
оценки на строително-монтажни машини, автомобили и съоръжения.
Георги Христозов Христозов, Пловдив, бул.
Дунав 15, тел. 032/964495; 032/964495; 032/658348,
геодезия и картография.
Гергана Иванова Кривошапкова, Пловдив,
ул. Богомил 122, тел. 625800; 0898597936, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Григор Николов Субашев, Асеновград, ул.
Ат. Свещаров 11, двигатели с вътрешно горене,
автотехнически експертизи.
Даниела Ангелова Брущилска, Пловдив, бул.
Копривщица 18, ет. 13, ап. 76, оценка на недвижими имоти.
Дело Спасов Спасов, Пловдив, ул. Победа 50,
ет. 6, ап. 18, тел. 032/944744; 032/633233; 0888709608,
автотехнически експертизи.
Деян Атанасов Гогалчев, Асеновград, ул.
Пенчо Славейков 4, тел. 0331/63095; 0887791192,
геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева, Пловдив, бул. Дунав 7, ет. 7, ап. 20, тел. 032/959717 и 0898235196,
съдебна строителнотехническа експертиза; оценки
на недв. имоти.
Димитрийка Иванова Маринова, Пловдив,
ул. Върховръх 10, ет. 4, ап. 41, тел. 032/246853 и
0898862493, съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
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Димитър Бонев Димитров, Карлово ул. Ген.
Карцов, бл. 86, вх. А, тел. 0335/95176; 0889/314813,
инженернотехнически експертизи на ракетноартилерийско въоръжение.
Димитър Желев Димитров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 286, вх. А, ет. 8, ап. 22, тел. 0888333580,
експертизи за изг. на пазарни оценки на дв.
вещи, експертизи за изг. на пазарни оценки на
недв. имоти.
Димитър Спасов Колчев, Пловдив, ул. Димитър
Талев 144, бл. 1101, ет. 3, ап. 7; пл. Съединение
3, ет. 4, офис 403, тел. 032/622775 и 0889915201,
съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Димитър Стойчев Хаджиев, Пловдив, ул.
Димитър Талев 84, ет. 2, ап. 6, съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Димитър Тодоров Бришимов, Асеновград, ул.
Чепино 6, тел. 032/63 22 03, 098764365, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Диньо Славов Караславов, Пловдив, ул. Георги
Измирлиев 17, тел. 032/628338 и 0889628078, съдебна
инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на недв. имоти.
Евгения Кирилова Попова-Петкова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 259, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел.
032/681378 и 0886924172, съдебна инженернотехническа експертиза.
Евелина Ценова Панчева, София, ж.к. Слатина,
бл. 5, вх. В, ап. 49, тел. 0888460330; 032/702553,
организация на производството и управление на
промишлеността.
Елена Ангелова Ковачева, Пловдив, бул. 6
септември 195, ап. 7, тел. 032/270304, 032/901426,
098462309, пром. и гражд. строителство.
Елена Георгиева Димитрова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 127, вх. А, ет. 3, ап. 9, геодезист
оценител.
Елена Йорданова Георгиева, Пловдив, ул. Райна
Княгиня 27, тел. 032/964344; 0889585802, оценител
на недв. имоти и зем. земи; екология – експерт
битови, произв. опасни отпадъци.
Еленка Димитрова Иванова, Пловдив, ул.
Елена 45, дом. тел. 032/44 99 52; сл. 032/60 10 72,
геодезия и картография.
Емилия Василева Шидерова, Пловдив, ул. Княз
Черказки 22, дом. тел. 032/268921; сл. 032/623017;
0884520691, геодезия, картография и кадастър.
Запрянка Дякова Райчева, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 195, вх. В, ап. 6, тел. 032/829275;
0889400191, автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 171, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 032/680266;
0888501622; инженернотехнически и строителнотехнически експертизи.
Златка Йорданова Генова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 104, ап. 114, тел. 032/683975; 032/637116 – сл.;
0889400217, строителен инженер.
Зоя Янева Георгиева, Пловдив, ул. Георги
Комитата 6, ет. 4, тел. 032/64 44 46; 032/638070;
0888519142, промишлено и гражданско строителство.
Иван Кирилов Шопов, Пловдив, ул. Стоян
Заимов 16, вх. В, ет. 3, тел. 953971; 0889349553,
съдебна инженернотехническа експертиза; инже-
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нернотехнологична експертиза; оценител на недв.
имоти; съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Любенов Атанасов, Пловдив, бул. Дунав
6, ет. 7, ап. 27, тел. 032/95 03 36; 0898478973, машинен инженер селскостопански машини.
Иван Пенев Пенев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 144, вх. В, ет. 8 ап. 23, тел. 032/680523 – дом.;
032/681675 – сл.; 0888722875, инж. по радиоелектроника.
Иван Тодоров Германов, Пловдив, ул. Лясковец
9, вх. Д, ет. 6, ап. 21, тел. 0885 739 057, съдебна
автотехническа експертиза.
Иван Тодоров Демерджиев, Пловдив, бул.
Шести септември 210, ет. 4, ап. 8; ул. Бр. Бъкстон
88, ет. 3, тел. 888679734, лицензиран оценител на
недвижими имоти.
Иванка Павлова Атанасова, с. Войводиново,
ул. Пирин 11, тел. 03101/326, строителен инженер
по хидромелиоративно строителство.
Иванка Стоева Генова, Пловдив, бул. Марица
130, тел. 0888921986, строителнотехническа експертиза; оценка на имоти и определяне на наеми,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ивелин Любенов Бъчваров, Пловдив, ул.
Люлебургаз 36, ет. 4, ап. 12, тел. 032/437898 – дом.,
електрически машини и апарати.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска
1, тел. 052/383 466, 0898 34 83 74, 0898 34 83 51;
фрактодиагностични автотехнически, пожаротехнически и строителнотехнически експертизи.
Йорданка Боянова Йорданова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 13, вх. Б, ет. 8, ап. 32, тел. 0888211697,
съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строителното производство, оценки на недв. имоти
и движими вещи, оценки на цели предприятия,
експертизи по ЗОСОИ.
Йорданка Димитрова Ангелова, Пловдив,
ул. П. Д. Петков 76, тел. 032/620 337; 0888 311
960, съдебна инженернотехническа експертиза;
строителнотехническа експертиза; технология на
строителното производство, оценки на недвижими
имоти и движими вещи, експертизи по ЗОСОИ
и други реституционни закони.
Камен Павлов Гоцев, Асеновград, ул. Стоян
Джамсъзов 105, вх. Б, ап. 33, ет. 4, тел. 0331/66442
и 0888452937, съдебна инженернотехническа и
строителнотехническа експертиза.
Кина Кръстева Иванова, Пловдив, ул. Ален
мак 30, ап. 24; адрес за призоваване бул. Марица
55, ап. 6, тел. 0889531429, оценка на недвижими
имоти, на цели предприятия и земеделски земи.
Кирил Александров Апостолов, Пловдив, ул.
Памир 8, тел. 032/77 07 07; 032/63 14 40, съобщителна техника.
Кица Петрова Петкова, Пловдив, ул. Балкан
1, тел. 032/239807; 032/633522 – сл. 0888651911,
инженер геодезист.
Кольо Тонев Именов, Пловдив, ул. Васил
Левски 5, ет. 5, ап. 37, тел. 032/956158, 0885330040
и 0893351222, съдебна инженернотехническа експертиза; оценител на недв. имоти.
Константин Атанасов Минков, Пловдив, ул.
Ген. Дан. Николаев 105, тел. 032/647902; 032/644545
и 0888602329, съдебна автотехническа експертиза.
Костадин Иванов Генев, Пловдив, ул. Асен
Христофоров 16, бл. 1110, вх. В, ет. 2, ап. 4, съ-
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дебни оценка на недвижими имоти, инженернотехнически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 46 „Б“, ет. 6, ап. 29, тел. 0898 582 956,
съдебна строителнотехническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов, Пловдив, бул.
Менделеев 29, тел. 0888962458, съдебна инженернотехническа експертиза.
Красимир Макавеев Цеков, Пловдив, ул. Ген.
Радко Димитриев 15, ет. 9, ап. 26, тел. 032/274491;
0898742387, инженер авиационна техника.
Красимира Ненчева Кръшкова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 132, ап. 8, тел. 955643 и 0899085679,
строителнотехническа експертиза.
Красин Димитров Цеков, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 248, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 032/996957
и 0888300858, съдебна инженернотехническа
експертиза; строителнотехническа експертиза;
оценител на недв. имоти.
Кремена Пейкова Манова, Пловдив, ул. Йордан
Йовков 14, ет. 4, ап. 7, тел. 032/260 740 и 032/641
505 и 0888 357 413, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа
експертиза, оценка на недвижими имоти, цени
и ценообразуване в строителството.
Кръстан Борисов Самарджиев, Пловдив, ул.
Младежка 20а, тел. 032/632705, 032/632719, автоматизация на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов, Пловдив, ул. Калофер 16, тел. 032/66 71 14; 0897466381, оценител
на машини и съоръжения; машинен инженер.
Лора Руменова Агопян, Пловдив, ул. Данаил
Николаев 114, ет. 6, тел. 0888305108, оценител на
недв. имоти.
Лусия Йосифова Кесова, Пловдив, ул. Лозарска 71, патенти, изобретения и полезни модели.
Любка Иванова Шопова, Пловдив, ул. Стоян
Заимов 16, вх. В, ет. 3, тел. 032/953971 и 0888784655,
съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Любомир Алексиев Баталов, Карлово, ул. Ал.
Стамболийски 62, тел. 0335/78 01, автомобилен
транспорт; трактори и кари; съдебни инженернотехнически експертизи.
Любомир Антонов Деников, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 4, вх. Г, ап. 5, тел. 032/282-804; 0897899321,
специалист по изчислителна техника; компютри.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова, Пловдив, ул. Мара Гидик 40, тел. 032/263028; 0887826619,
архитект.
Людмила Христова Лендрова-Енева, Пловдив,
ул. Петко Д. Петков 76, съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строителното производство,
оценки на недвижими имоти и движими вещи,
експертизи по ЗОСОИ и други реституционни
закони, цени и ценообразуване.
Марийка Апостолова Георгиева, Пловдив,
ул. Младежка 20а, ет. 3, дом. тел. 032/641164, сл.
032/656493 и 0899433298, съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Мария Борисова Рускова, Асеновград, ул. Васил
Левски 21, ап. 12, тел. 0331/66688 и 0888541043,
съдебна строителнотехническа експертиза.
Мари я К ирилова Тодорова, Пловдив, ул.
Гладстон 51, ет. 2, тел. 032/436837; 0888586491,
инженер-геодезист.
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Мария Петрова Бойчева-Димитрова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 217, вх. Б, ап. 2, тел. 293845;
0889130317, съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза.
Мария Петрова Михайлова, Пловдив, ул.
Борислав 3, тел. 032/633196; 0899397897, съдебна
инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценка на недв. имоти и
движими вещи, оценка на зем. земи и цели предприятия, цени и ценообразуване в строителството.
Мая Христева Янакиева, Пловдив, ул. Бугариево 18, ет. 7, ап. 19, тел. 032/676609 и 0889987406,
съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценител на недв.
имоти.
Методи Найчев Консулов, Пловдив, ул. Отец
Паисий 39, тел. 032/26 01 21; 0888636513, радиотехника – инженер.
Милка Енчева Енева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Ж, ет. 5, ап. 18, тел. 032/993917;
0898658255, оценка на недв. имоти, на движими
вещи, на цели предприятия и обособени части
от предприятия; оценка на търговски дружества.
Надка Колева Цинигарова, Асеновград, ул.
Свети врач 16, дом. тел. 0331/28778; сл. 0331/64744;
0887378138, оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
На д я А нгелова Стефанова, Пловдив, ул.
Лазо Войвода 11, ет. 3, ап. 9, тел. 032/624460;
032/267368 – сл., инженер по електроника и автоматика; оценки на недвижими имоти.
Недка Петкова Стефанова, Пловдив, ул. Средна гора 11, тел. 032/941 574, строителен техник,
геодезист.
Недялко Рашков Рашков, Асеновград, кв. Запад, бл. 109, вх. Б, ет. 1, тел. 0331/6 74 58, пожарна
безопасност.
Нейко Гаврилов Ангелов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 61, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел. 032/62 66 17,
032/822981 и 0888625288, технолог на самолето- и
вертолетостроенето.
Нели Иванова Сотирова, Пловдив, бул. Хр.
Ботев 152, ап. 43, тел. 651-969; 0899105798, автоматизация на производството.
Никола Райчев Бадев, Пловдив, ул. Леонардо
да Винчи 59, ап. 40, тел. 032/23 08 97 и 032/63 18
31, земеустройство.
Николай Запрянов Писанов, Пловдив, ул.
Боримечката 20, ет. 3, ап. 9, тел. 032/932-135 и
032/671639, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Николай Стоянов Сотиров, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 1, тел. 032/833543;
0898383194, инженер-геодезист.
Николай Танев Николов, Пловдив, ул. Р.
Даскалов 10, тел. 032/27 09 90, 0888 646 349, инженер-земеустроител.
Нина Иванова Спасова, Пловдив, ул. Даме
Груев 34, ет. 3, ап. 26, тел. 0888 958 016 и 032/268
352, пазарни оценки и наеми на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян, Пловдив, ул.
Георги Бенковски 22, тел. 0885090605, изчислителна техника.
Павел Иванов Костадинов, Пловдив, бул. Пещерско шосе 125а, тел. 032/43 94 34; 0888772477,
двигатели с вътрешно горене; машинен инженер.
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Панайот Йонков Чепилски, Пловдив, ул. Х.
Димитър 27, тел. 032/63 22 03, противопожарна
техника и безопасност, специалист В и К.
Параскева Димитрова Миленкова, Пловдив,
ул. Коматевско шосе 196Д, тел. 032/678442 и
0899893373, съдебна строителнотехническа експертиза.
Петка Георгиева Ангелова, Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски 16, ет. 7, ап. 102, тел. 032/606580;
0888230515, архитект.
Петко Динчев Тороманов, Пловдив, бул. Марица 22, ет. 6, ап. 17, тел. 032/243 628, 032/945
144, 0888 010 544, съдебни инженернотехнически
експертизи, оценка на машини, съоръжения и
оборудване, транспортни средства, недвижими
дълготрайни активи, инженеринг.
Петко Койчев Семов, Асеновград, ул. Градешница 32, вх. Б, ет. 2, ап. 5, тел. 0331/67517 и
0886942865, съдебна автотехническа експертиза.
Петър Димитров Димитров, Пловдив, ул.
Славянска 87, тел. 032/650662, машинен инженер.
Петър Любенов Равелов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 100, вх. Б, ет. 3, ап. 8, тел. 032/648064
и 0888003339, съдебна ин женернотехническа
експертиза; инженернотехнологична експертиза.
Петя Иванова Златкова, Пловдив, ул. Ген. Р.
Димитриев 61, ет. 5, ап. 13, тел. 0898 477 146, съдебна строителнотехническа експертиза, оценки
на недвижими имоти.
Пеша Станчева Тодорова, Асеновград, ул.
Марин Дринов 25, тел. 0331/2-31-23, техник – гео
дезия, картография и мелиорации.
Пламен Желев Желев, Пловдив, бул. Санкт
Петербург 1, ет. 9, ап. 53, тел. 032/652 151 и 0888
669 350, съдебна строителнотехническа експертиза,
оценки на недвижими имоти и наеми.
Пламен Иванов Кривошапков, Пловдив, ул.
Богомил 122, тел. 032/625800; 0899621504, съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на имоти и
определяне на наеми; оценител на недв. имоти.
Пламен Неделчев Чернев, Пловдив, ул. Победа
46, ап. 18, геодезия, фотограметрия и картография.
Поля Петрова Любенова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 20, ап. 42, тел. 032/68-51-18, строителен
инженер.
Радка Ангелова Палазова, Асеновград, ул.
Мир 14, тел. 0331/69900 и 0889232296, съдебна
инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Радка Станилова Димитрова, Пловдив, ул.
Филип Македонски 82А, тел. 0888680975, двигатели с вътрешно горене.
Радко Стоянов Калапанков, Пловдив, ул.
Даме Груев 30, ет. 1, ап. 1, 0898589889; 032/676624,
съдебно-стокова експертиза; строителнотехническа експертиза; оценка на земеделски земи и
подобрения върху тях.
Райна Борисова Паунова, Пловдив, ул. Кемера 15, тел. 032/264 794 и 0877 505 145, съдебна
инженернотехническа експертиза.
Росица Славчева Манова, Пловдив, ул. Спас
Гинев 3, тел. 032/644799 и 0887925581, съдебна
инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценител на недв. имоти.
Румен Любенов Мишков, Пловдив, ул. Ас.
Златаров 32а, тел. 032/27 20 46, автоматизация
на производството.
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Румен Николов Лемберов, Пловдив, ул. Филип
Македонски 64, тел. 032/250324 и 0888775541, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза.
Румен Николов Лемберов, Пловдив, ул. Филип Македонски 64, тел. 250324; 0888775541, технология на строителното производство, оценки
на недвижими имоти; цени и ценообразуване в
строителството.
Румяна Ангелова Николова-Иванова, Пловдив,
ул. Р. Даскалов 10, тел. 032/270990; 0888646499,
архитект.
Румяна Богданова Кирова, Пловдив, дом. ул.
Никола Войводов 12, ет. 4, ап. 11, служ. бул. 6 септември 158, ет. 2, ап. 6, тел. 032/632867; 0888926536
и 0899839933, съдебна ин женернотехническа
експертиза; строителнотехническа експертиза;
оценка на недвижими имоти и наем; оценка
на цели предприятия; цени и ценообразуване в
строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 85, ет. 3, ап. 19, тел. 0878397708;
0888352272; 032/992929, инженернотехническа
експертиза; инженернотехнологична експертиза.
Румяна Христова Славкова, Пловдив, бул.
България 109, ет. 2, ап. 6, тел. 032/95 78 59,
0887762207, 0897846595, съдебна инженернотехническа експертиза; оценки на недв. имоти, цели
предприятия и земеделски земи.
Светослав Иванов Фъсов, Пловдив, ул. Иван
Андонов 24, тел. 032/434078; 0888835543, архитект.
Светослав Маринов Вълчев, Пловдив, бул.
Руски 93, дом. тел. 032/63 38 88; сл. 032/62 55 66,
съобщителна техника.
Свилен Николов Пешев, Пловдив, ул. П. Каравелов 30, тел. 032/260492, 032/623926; 0886743797,
инженер по пътно строителство.
Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, к/с
Дружба 27-Б-3, хидравлически машини и средства
за автоматизация.
Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, бул.
Бургаско шосе 59, тел. 044/667709 и 0895 590 111,
0889 231 349, съдебна автотехническа експертиза.
Станимира Петрова Сакутска, Пловдив бул.
Свобода 45, вх. В, ет. 8, ап. 93, 0878 599 857, оценки на недвижими имоти, оценки на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Станислав Александров Златанкев, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 51, вх. А, ап. 10, 0898 663 738;
032/681 211, съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза.
Стела Цонева Божинова, Пловдив, бул. Цар
Борис ІІІ Обединител 33, ап. 9, тел. 032/952 169,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стефан Каменов Мутафчиев, Пловдив, ул.
Брезовска 46, ап. 66, тел. 032/960407 и 0898320470,
съдебна инженернотехническа; автотехническа;
инженернотехнологична експертиза.
Стефан Петров Жеков, Пловдив, ул. Брезовска 42, ет. 2, ап. 7, тел. 0888204389, съдебна
строителнотехническа експертиза; оценка на
недвижими имоти.
Стефан Савов Варнев, адрес за кореспонденция Пловдив, бул. Шести септември 210, ет. 4,
ап. 8 – Иван Демерджиев за Стефан Варнев,
адрес по лична карта София 1510, кв. Хаджи Ди-
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митър, бл. 97, вх. В, ет. 7, ап. 69, тел. 0888577561,
оценка на дълготрайни материални активи, на
машини и съоръжения, на земеделски земи и
подобрения върху тях; инженер по двигатели с
вътрешно горене.
Стефка Стойчева Караманова, Пловдив, ул.
Стефан Стамболов 16, тел. 032/210195; 032/956025
(вътр. 116) и 0896934174, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотехническа
експертиза.
Стоичко Дойчев Дойчев, Пловдив, ул. Славееви
гори 7а, ет. 2, тел. 0888950150, автотехнически
експертизи.
Стоян Димитров Мишинев, Пловдив, ул.
Скопие 58, ап. 13, тел. 032/621250, 032/773759,
0887425785, комуникационна техника и технологии.
Стоян Тодоров Василев, Пловдив, ул. Победа
47, ет. 2, ап. 4, тел. 032/954230; 0887024793, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Сукиас Онник Дердерян, Пловдив, ул. Георги Петаков 5, ет. 3, тел. 0889514213; 032/623690,
оценител на недв. имоти.
Таня Стоянова Бачовска, Пловдив, ул. Княз
Богориди 4, ул. Никола Войводов 12, ет. 2, тел.
032/237990, 032/661530 и 0888347410, инженернотехническа експертиза; строителнотехническа
експертиза; оценител на наеми на недв. имоти,
оценител на движими вещи, цели предприятия,
експертизи по ЗОСОИ и други реституционни
закони; цени и ценообразуване в строителството.
Теменужка Димова Грозева, Пловдив, ул.
В. Априлов 10, тел. 032/456371; 032/632660 – сл.,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство.
Теменужка Иванова Узунова, Пловдив, ул.
Мостова 2а, тел. 032/434353; 032/633233; 0898997903,
строителен техник.
Тодор Емилов Калев, Пловдив, ул. Иван Рилски
50, ап. 25, тел. 032/943 478 и 0899 356 981, съдебна
автотехническа експертиза.
Трендафил Недялков Новаков, с. Крумово, ул.
Абагар 1, тел. 03116/2433; 0888312333, машинен
инженер; автотехнически експертизи.
Христо Аргиров Ставрев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 142, ап. 29, тел. 032/823788 – дом.; 0898737051,
военен инж. по експлоатация на авиационна
техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов, Пловдив, ул. Жан
Жорес 1, тел. 032/68 91 88, 0887 945412, промишлено и гражданско строителство.
Цветан Петков Петков, Пловдив, ул. Лайпциг
17, тел. 032/266400, строителен инженер по пътно
строителство.
Чавдар Илиев Косев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 5, вх. Г, ет. 7 ап. 25, тел. 032/827402;
032/624312 – сл., инженер земеустроител.
Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос
3, ет. 3, ап. 9, тел. 878154040, 0878184045, оценка
на имоти, оценка на машини и съоръжения,
оценка на земеделски земи и подобрения върху
тях, агроекология.
Янка Георгиева Добрева, Пловдив, ул. Дрин
42, ап. 3, дом. тел. 032/776615; сл. 032/602510; 0887
22 12 09, технология на пластмасите.
Янка Калчева Шейтанова, Първомай, ул.
Иван Асен ІІ № 44, тел. 0336/32 76, строителство
и архитектура.
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Янка Николова Ранделова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 171, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 032/680266,
032/831548 и 0888341437, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Янна Колева Петрова-Шопова, Пловдив, ул.
Брезовска 34, ап. 12, тел. 032/94 39 21, геодезия,
фотограметрия и картография.
6. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Вартан Таквор Апрахамян, Пловдив, ул. Добри
Войников 25, ап. 5, тел. 0889215432, съдебно-физическа; физико-химическа експертиза.
Георги Костадинов Мандов, Пловдив, бул.
Руски 21, тел. 032/630570, 0898792610, съдебнохимическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева, Пловдив, бул.
Шести септември 196, ет. 2, ап. 3, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Невена Благоева Георгиева, Пловдив, ул.
Победа 51, ет. 5, ап. 25, тел. 897934107, съдебнохимическа експертиза.
Пенчо Иванов Кирилов, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 10, вх. Г, тел. 580783, 0898792241, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев, Пловдив, ул. Земеделска 4, ет. 1, тел. 898794041, съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
7. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васил Илиев Михов, Пловдив, бул. Александър Стамболийски 49, бл. 1115, вх. Е, ап. 4, тел.
0876170012, съдебно-агротехническа експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов, Пловдив, ул. Копривщица 13, ап. 56, тел. 0886084690; 0885450795,
съдебно-агротехническа експертиза.
Донка Нанова Ватева, Карлово ул. Ген. Скобелев 6Б, тел. 0335/94759, полевъдство.
Йорданка Запрянова Атанасова, Асеновград,
ж.к. Изток, бл. 9, вх. В, ет. 1, тел. 033167005;
0887692321, съдебно-агротехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов, Карлово ул. Ал.
Стамболийски 62, тел. 0335/78 01, съдебно-селскостопански експертизи.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, ул.
Гаврил Кръстевич 21, ет. 5, ап. 14, тел. 032/215043;
0888864032, съдебно-агротехническа експертиза.
Марчо Стоянов Дулев, Пловдив, ул. Иван
Стефанов Гешев 8, ет. 5, ап. 13, тел. 032/961857;
032/643666; 0898507207, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева, Пловдив, ул. Васил
Левски 99, растителна защита.
Николина Димитрова Манолкехайова, Пловдив, ул. Босилек 24, бл. 4601, вх. Б, ет. 3, агроном-полевъд.
Пейо Минев Кисьов, Пловдив, бул. Източен
125, ап. 29, ет. 8, тел. 032/267478; 0897787048, съдебно-агротехническа експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева, Асеновград, ул.
Пенчо Славейков 4, тел. 0331/63095; 0885080350,
съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева, Пловдив,
ул. Найден Попстоянов 9, ап. 10, ет. 4, тел.
032/952456; 0886006476, съдебно-агротехническа
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експертиза; оценител на земеделски земи и трайни
нас аждения.
Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос
3, ет. 3, ап. 9, тел. 878154040, съдебно-агротехническа експертиза.
8. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Бистра Ангелова Колева, Пловдив, ул. Стръмна
8, тел. 032/624-885, археолог.
Веселин Иванов Василев, Пловдив, ул. Карловска 6, музикална педагогика.
Жени Ангелова Танкова, Пловдив, пл. Съединение 1, археолог.
Иво Симеонов Топалилов, Пловдив, пл. Съединение 1, археолог.
Костадин Атанасов Кисьов, Пловдив, бул.
Руски 137, тел. 032/63 17 60 и 0888 22 81 53, археология и нумизматика.
Мая Мартинова Кютова, Пловдив, пл. Съединение 1, тел. 032/621-963, археолог.
Славка Стефанова Чернева, Пловдив, пл. Съединение 1, тел. 032/633-106, антично изкуство.
9. Клас „Други“
Ваньо Кирилов Сугарев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 251, вх. Б, ап. 4, тел. 032/684 467 и 0887 572
583, eксплоатация на жп транспорт.
Гергана Иванова Каукова, с. Войводиново,
община Марица, ул. Цветарска 6, тел. 031012657;
0899841291, технология на виното и пивото.
Евгения Иванова Ацалова, Асеновград ул.
Кракра 2, обществено хранене и хранителни
продукти.
Калинка Илиева Илиева, Пловдив, ул. Славееви гори 31, ет. 5, ап. 14, тел. 032/679 186 и 0888
648 240, 0885 771 385, електротехника.
Маргарита Иванова Добрева, с. Рогош, ул. П.
Р. Славейков 5; Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 151,
вх. Ж, ет. 5 ап. 14, 03121/2436, текстил и плетиво.
Мишо Иванов Мацанков, Първомай, ул. Д.
Благоев 43, тел. 0887 712 451, електротехника.
Натали Ивановна Кънева, Пловдив, ул. Данаил Николаев 112, ет. 5 ап. 10, тел. 032/45 39 40;
0887 75 41 25, технология на микробиологични и
ферментационни продукти; други.
Наталия Феодорова Дрешер, Пловдив, ул.
Кичево 64, ап. 23, тел. 032/212342, 0898905911,
технология на растителните мазнини и етеричните масла.
Цветелин Кирилов Иванов, София, ж.к. Мусагеница, бл. 87, вх. 11, ет. 1, ап. 163, тел. 0888
543 230, митнически режими и процедури, мерки
на търговската политика „Инкотермс 2000“, Интрастат и международен автомобилен транспорт.
За съдебен район на Смолянския окръжен
и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Христов Тодоров, Смолян, бул. България 35, тел. 0301/6 63 40, съдебно-химически
и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, Смолян, бул. България
43, тел. 0301/6 63 42, всички видове криминалистични експертизи.
Георги Николов Кюлханов, Смолян, ул. Кольо
Фичето 6, тел. 0301/6 62 54, всички видове криминалистични и съдебни компютърно-технически
експертизи.
Илия Атанасов Поповски, Мадан, ул. Обединение, бл. 3, тел. 0308/3030, криминалистични
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експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Евгени Перов Николов, Девин, ул. Родопи 26,
тел. 03041/2526, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, трасологични експертизи
и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, Златоград, ул.
Стефан Стамболов 47, тел. 03071/2250, криминалистични експертизи на писмени доказателства
и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, Чепеларе, ул.
Христо Ботев 102, тел. 03051/4441, криминалистични експертизи на писмени доказателства и
трасологични експертизи.
Здравко Серафимов Гаджев, Мадан, ул. Република, бл. 22, тел. 0308/3030, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Митко Иванов Димитров, Смолян, бул. България 41, тел. 0301/6 63 43, трасологични дактилоскопни експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, Смолян, ул.
Братан Шукеров 18, тел. 0301/6 63 43, трасологични дактилоскопни експертизи.
Митко Дяков Димитров, Смолян, ул. Грудьо войвода 46, тел. 0301/6 63 44, трасологични
дактилоскопни ескпертизи и съдебно-химични
експертизи – концентрация на алкохол в кръвта.
Иван Гошев Богданов, Мадан, ул. Обединение,
бл. 3, тел. 0308/3030, трасологични дактилоскопни
ескпертизи.
Светослав Костадинов Бозов, Златоград, ул.
Рожен 1, тел. 03071/2660, трасологични дактилоскопни експертизи.
Антон Емилов Байрактаров, Девин, ул. Техеран 14, трасологични дактилоскопни експертизи.
2. Клас „Съдебна експертиза на психично
състояние“
2 .1. С ъ д е б н о п с и хо л о г и ч н а е к с п е р т и з а
Даниела Христова Топова, Смолян, ул. П.
Р. Славейков 6, вх. В, ап. 31, тел. 0301/8 89 84;
0898/722037, социална приложна психология;
съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, Златоград, област Смолян, ул. България 70, тел. 03071/5047,
0894744434, социа лна прилож на психологи я,
психолог.
2.2. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Гергана Петкова Георгиева-Мил у шева, Смолян, ул. Васил Левски 20, и АСМП по
психиатрия – индивидуална практика, Смолян,
бул. България 2, тел. 0898687970, специалист по
психиатрия.
3. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Стойка Георгиева Найденова, Смолян, ул.
Момина скала 4, вх. Б, ап. 1, сл. тел. 0301/6 04
73; 0888/837518, народно стопанско планиране.
Симеон Радев Танев, Смолян, ул. Хаджи Хр.
Попгеоргиев 20, вх. А, ап. 10, сл. тел. 0301/6 27
09; 0888/966029, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, Смолян, ул.
Д-р Петър Берон 6, вх. А, ет. 3, ап. 7, 0301/6 35 00,
счетоводна отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, Смолян, ул. Перелик 15, вх. Б, ап. 30, тел. 0889/844897, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
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експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Стефка Петкова Велева, Смолян, ул. Перелик
19, вх. Б, ет. 3, ап. 25, тел. 0301/8 57 20; сл. тел.
0301/6 0842, 0887/387513, счетоводна отчетност,
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Геновева Атанасова Ба лиева, с. Х война,
област Смолян, община Чепеларе, ул. Девети
септември 15, тел. 03053/22 95, 03053/22 62, счетоводство и контрол, квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Людмила Руменова Парунева, Смолян, ул.
Спортна 19, тел. 0301/6 82 92, икономика на
социално-културната сфера, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Милко Иванов Мачоков, Смолян, ул. П. Хилендарски 1, вх. Б, ет. 4, ап. 10, тел. 0898/664519,
счетоводител и консултант, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова, Смолян, ул.
Кокиче 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 0888/780933,
счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, Смолян, ул.
Кап. Петко войвода 9, тел. 0301/6 59 40, сл. тел.
0301/6 25 22; 0886/566511, икономика и управление
на строителството, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, Смолян, ул. Наталия
9, вх. Г, ап. 28, тел. 0301/6-23-04, икономика и
управление на машиностроенето; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация
по международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, Смолян,
ул. Студенец 17, тел. 0887/293049, икономика и
управление на социално-културните дейности;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт;
квалификация по меж дународни счетоводни
стандарти.
Рени Тодорова Радева, Смолян, ул. Ив. Карастойков 16, тел. 0888/791146, икономист.
Таня Славчева Андонова, Смолян, ул. Малчика 38, тел. 0889/365359, счетоводство и контрол;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Росица Николова Генчева, Смолян, ул. Бяло
море 2, бл. 6, вх. В, ап. 29, тел. 0301/6-20-32;
0887/386459, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация
по международни счетоводни стандарти; експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, Смолян, ул. Червена скала 23, сл. тел. 0301/6 72 05; 0885/615452,
икономика на промишленост та; к валификация – съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, Смолян, ул.
Наталия 7, вх. А, ап. 10, тел. 0888/485377, прогнозиране и планиране на икономическата система;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, Смолян, ул.
Острица 26, тел. 0301/6-32-08, счетоводство и
контрол.
Страхил Манолов Лалов, Смолян, ул. Ат. Беров
5, бл. 4, вх. Б, ап. 17, тел. 0899/375751, счетоводство, финанси и контрол.
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Васил Димитров Измирлиев, Смолян, ул. К.
Фичето 6, вх. Б, ап. 15, тел. 0887/625631, икономика на вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, гр. Неделино, ул.
Й. Николова 13А, тел. 03072/33 66; 0887/515446,
финанси.
Борис Стойков Бабачев, Златоград, ул. Ахрида
7, ет. 3, ап. 11, тел. 03071/41-56, сл. тел. 3071/2179,
0899/119032, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, Златоград, ул.
Славей 5, тел. 03071/20-87, 03071/21-26, финанси;
квалификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, Златоград, ул. Ахрида 7, ет. 3, ап. 11, тел. 03071/41-56; 03071/22-51;
0896/829503, 0898/776216, организация на производството и управлението в промишлеността.
Янко Димитров Петров, Смолян, ул. П. Хилендарски 3, вх. А, ет. 2, ап. 3, тел. 0301/6-21-18,
квалификация – икономист-застраховател.
Величка Димитрова Бечева, Смолян, бул.
България 29, вх. А, ап. 15, тел. 0301/6 36 25, икономика на вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, Смолян, ул. Перелик
15, бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 32, тел. 0301/6 52 50,
икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
Смолян, ул. Хан Пресиян 32, бл. Перла, вх. Б,
ет. 3, тел. 0301/6 32 25; 0301/6 30 96; 0888/806969,
финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, Рудозем, ул.
Бук 10, тел. 0306/4949; 0898/721546, счетоводство
и контрол.
Бистра Здравкова Русева, Смолян, ул. Димитър
Благоев 10, вх. Б, ет. 4, ап. 8, тел. 0898/793354,
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право.
Малинка Славейкова Бангиева, Смолян, ул.
Петър Берон 2, вх. Б, ет. 5, ап. 19, тел. 0887/987807,
икономика и организация на вътрешната търговия.
Йорданка Георгиева Кръстанова, Смолян, ул.
Бяло море 4, бл. Извор 7, вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел.
0899/820577; 0888/008422, счетоводство, контрол и
финанси, квалификация – експерт по финансовосчетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, Смолян, ул. Илинден 2, тел. 0887/570402, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, Смолян, ул. Н.
Филипов 2, тел. 0301/8 60 65; 0887/315496, счетоводна отчетност.
Лидия Калинова Делиева, Смолян, ул. Паисий Хилендарски 1, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 7, тел.
0301/6 33 29; 0887/496832, счетоводство и контрол,
дипломиран експерт-счетоводител.
Елка Огнянова Хаджиминева, Златоград, ул.
Хан Аспарух 61, тел. 03071/23 16; 0897/533006,
икономика на промишлеността, дипломиран
експерт-счетоводител, оценител на машини и
съоръжения.
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Костадин Веселинов Хараламбов, Смолян,
ул. Хан Аспарух 13, бл. 5, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел.
0888/885992, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, с. Момчиловци,
област Смолян, тел. 03023/2800; 0887/959358,
специалност счетоводна отчетност и контрол.
Димчо Тонев Каров, с. Баните, област Смолян,
ул. Дичо Петров 50, тел. 0878261052, икономика и
организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, Мадан, област Смолян, ул. П. Хилендарски 2 вх. Б, ап. 39, тел.
0308/4411; 0897278084, специалност икономика и
организация на труда; квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, Смолян ул. Евредика 2, бл. 3 вх. В ет. 1 ап. 27, тел. 0301/8 13 10;
0889448170, специалност финансов мениджмънт.
Юлия Василева Исакова, Смолян, ул. Лиляна
Димитрова 1, тел. 0887606134, специалност аграрна
икономика и квалификация „икономист“.
Ирина Нейкова Юрчиева, Златоград, област Смолян, ул. Беловидово 67, тел. 0883340489,
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти.
Лидия Филипова Карамитева, Смолян, ул.
Перелик 1, вх. В, ет. 4, ап. 28, тел. 0301/62228,
0888763393, счетоводство и контрол, дипломиран
експерт-счетоводител.
4. К лас „Съдебно ин женерно-тех ни ческ и
експертизи“
4.1. С ъ д е б н а и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к а
експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, Смолян, ул.
Продан Табаков 6, тел. 0301/6-45-40; 0888/538867,
технология на машиностроенето.
Стефан Томов Радев, Смолян, бул. България
42, ап. 9, тел. 0301/8-28-61; 0887 977341, машинен
инженер – ремонт и експлоатация на трактори,
автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферета на машиностроенето,
селското стопанство, строителството, транспорта.
Йордан Иванов Йорданов, Смолян, ул. Перелик 3, вх. А, ап. 8, тел. 0301/8-34-06, 0889/436775,
технология на металите.
А н а с т а с М и х а л е в М а р ко в с к и , С м о л я н ,
ул. Кап. Петко войвода 15, тел. 0301/6 96 51;
0899304428, електроинженер; оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
електротехническата промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Република 26, ап. 39, тел. 0308/24-01, 0308/21-15;
0889/346289, минен инженер – електромеханик;
оценител на машини, съоръжения, оборотни и
дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Обединение 64, вх. А, ап. 9, тел. 0308/33-20, 0308/44-52,
инженер по автоматизация на производството;
лиценз за оценка на машини и съоръжения;
квалификация – експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
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Елена Костадинова Дишлиева, Смолян, ул.
Дичо Петров 2, ап. 7, тел. 0301/8-50-21, 0885/450433,
топлинна и масообменна техника.
Митко Ясенов Асенов, с. Смилян, област Смол ян, ул. В. Димит ров 21, тел. 0301/6 -45-40,
03026/2267, 0888/140072, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, Смолян, ул. Зорница 3, бл. 21, вх. Г, ап. 43, тел. 0301/6-51-85,
0301/6-26-73, 0887/799798, механично уредостроене; квалификация – трансфер внедряване на
технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, Смолян, ул. Кольо
Фичето 4, бл. 9, вх А, ап. 9, тел. 0301/6 95 43;
0889/532745, ел. инженер – ел. централи, мрежи
и системи; оценител на машини и съоръжения;
охрана на труда; екологични оценки – екология;
трудово законодателство; енергетика.
Иван Огнянов Николов, гр. Неделино, област Смолян, ул. Комсомолска 1, тел. 03072/27-27;
0894/334334; 0894/324334, електроинженер – електроенергетика и електрообзавеждане.
4.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Георгиев Кратунков, Смолян, ул. Чан 5,
вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 0301/6-01-64; 0888/639802,
двигатели с вътрешно горене; квалификация за
автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето,
селското стопанство, строителството, транспорта.
Атанас Николов Каварджиков, Смолян, ул.
Атанас Беров 1, бл. Б-2, вх. Б, ап. 39, тел. 0301/8
02 39; 0887/299380, машинен инженер, специалност
по двигатели с вътрешно горене.
4.3. С ъдебна с т рои т ел но -т ех н и ческ а
експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, Смолян, ул.
Момчил юнак 21, вх. Б, тел. 0878/621279, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, Смолян, бул.
България 29, ап. 15, тел. 0301/6-56-74; 0887/438314,
промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, Смолян, ул. Пр. Табаков
4, тел. 0301/6-01-61; 0898/845964, промишлено и
гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, Смолян, ул. К. Иречек 2 ет. 1 ап. 2, тел. 0301/6-01-62; 0898/941840,
земеустройство; оценител на недвижими имоти;
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, Смолян, ул. Н.
Петков 49, тел. 0888/345750, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, Смолян, ул. Студентска
13, тел. 0888/750899, промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, Смолян, ул.
Малчика 13, тел. 0885/424262, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия;
проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
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Мари я Стойчева Видолова, Смол ян, бул.
България 15, ап. 28, тел. 0885191363, строителен
техник – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, Смолян, ул. Гео Милев 87, вх. В, ап. 3, хидроенергийно строителство.
Иван Георгиев Милин, Смолян, ул. Кокиче
2, вх. Б, ап. 20, тел. 0301/8-55-43; 0887/741460,
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектанска
правоспособност по геодезия, правоспособност
за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, Девин,
ул. Хайдушка 1, тел. 03041/24-74; 0886/063225;
0898/620818, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими
имоти; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
Любен Димитров Стоилов, Смолян, ул. Кокиче
4, вх. А, ап. 7, тел. 0301/8-59-44, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и сгради – паметници
на културата; квалификация по проектиране и
строителство на автомагистрали.
Димитър Филипов Хаджиев, Златоград, ул. Хан
Аспарух 39, тел. 03071/22-23, 03071/21-37, среден
техник архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, Златоград, ул. В.
Левски 37, тел. 03071/43-70, 03071/23-33; 0887/251818,
промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, Златоград, ул. Заря 2, тел.
03071/34-04; 0897857023, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, Смолян, ул.
Миньорска 3, тел. 0887/658217, промишлено и
гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, Смолян, ул. Оборище 9, тел. 0301/6-30-01, промишлено и гражданско
строителство.
Стефан Райчев Пътников, Неделино, ул. В.
Коларов 19, строителство и архитектура – строителен техник.
Златка Манолова Стаматова, Смолян, ул. Хайдушка 19, тел. 0301/6-24-75, хидротехническо строителство – строителен инженер; специализация
по организация и планиране на инвестиционния
процес; квалификация за ограничена проектанска
правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, Девин, ул. Гимназиална 22, тел. 03041/37 08, 0889/486142, геодезия
и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бакалов, гр. Неделино, облас т Смол я н, ул. Васи л Д и м и т ров 22 , т ел.
03072/3770; 0898/479885, строителен техник – строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, Смолян, ул.
Евридика 10, бл. 13, вх. В, ап. 34, тел. 0884/339005,
строителен техник – строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова, Смолян, ул. Дичо
Петров 13, бл. 38, вх. А, ап. 8, сл. тел. 0301/60163,
0878/818969, строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Яким А лексиев Ръжев, гр. Неделино, област Смолян, ул. Метакса Гугински 22, тел.
0878/320272, строителен техник – строителство
и архитектура.
Стефка А нгелова Стойчева, Смол ян, ул.
Спартак 2, тел. 0888/455594, строителен тех-
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ник – строителство и архитектура; оценител на
недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, Златоград, област Смолян, ул. България 64, тел. 0897077049,
строителен техник – геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, Златоград,
област Смолян, ул. Кокиче 3, тел. 0899134735,
строителен техник – строителство и архитектура,
оценител на недвижими имоти.
5. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
5.1. С ъ д е б н о - а г р о т е х н и ч е с к а е к с п е р тиза
Николина Георгиева Кожухарова, Смолян, ул.
Зорница 8, бл. 20, вх. Б, ап. 21, тел. 0898/988682,
агроном по растителна защита, к валификация – оценител на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, Смолян, ул. Хр. Смирненски 2, вх. В, ап. 8, тел. 0885/3128 50; 0898/666895,
инженер по горско стопанство – лесовъд, лиценз
за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Руси Денев Иванов, Смолян, ул. Малчика 50,
тел. 0887/426866, организация и управление на
горското стопанство; лиценз за оценка на гори и
земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, Смолян, ул.
С. Фисински 4, тел. 0301/6 26 60; 0889/476737,
инженер по горско стопанство.
Минчо Младенов Станев, Смолян, ул. Карлък 5, 0301/6 40 12; 0887/385319, инженер по
горско стопанство; лиценз за оценка на гори и
земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
София Асенова Речникова, Рудозем, ул. Иван
Вазов 7А, тел. 0306/4542; 0888/738914, магистър
инженер по горско стопанство.
Асен Недков Речников, Смолян, ул. Острица
11, тел. 0301/68766; 0896508687, инженер по горско
стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, Смолян, ул.
Симеон Фисински 20, тел. 0301/8 48 49; 0885/975455,
инженер по горско стопанство.
Велко Велинов Праханаров, Смолян, ул. Христо Смирненски 2, вх. А, ет. 3, ап. 6, инженер по
горско стопанство; лиценз за оценка на гори и
земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
За съдебен район на Старозагорския окръжен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Пенчев Иванов, Стара Загора, ул. Цар
Симеон Велики 228Б, ет. 1, ап. 10, тел. 0898702621,
0886246136, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, биометрични криминалистични експертизи.
Ангел Янков Биков, Стара Загора, ул. Екзарх
Антим I № 49, вх. Б, ет. 4, ап. 43, тел. 042/646069,
0888/26-00-65, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, автотехнически експертизи, съдебен експерт по технически експертизи,
инженер-химик.
Антон Нейков Нейков, Раднево, тел. 0417/4433,
0888472979, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, биометрични криминалистични експертизи.
Георги Господинов Манов, Раднево, ул. Георги
Димитров 30, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 0417/82052,
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0885249865, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.
Георги Иванов Радев, Стара Загора, кв. Три
чучура – север 78, ет. 6, ап. 27, тел. 0898702772, други криминалистични експертизи – ботаническа,
зоологическа, микробиологична и ентомологична.
Георги Минчев Танев, Стара Загора, ул. Георги
Кюмюрев 52, ап. 4, тел. 0888938793, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Димитър Николов Чувитев, Казанлък, ул.
Батенберг 119, ап. 7, тел. 0431/34332, 0898482652,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Иван Ганев Танев, Стара Загора, ул. Захари
Зограф 4, тел. 042/60-71-64, 0898702373, одорологични експертизи.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 28А, ап. 86, тел. 0886738974, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Илиян Йорданов Узунов, Казанлък, ул. Цар
Калоян 28, тел. 0431/28655, 0887246500, 0878722218,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, биометрични криминалистични
експертизи.
Кольо Гьоков Гьоков, Стара Загора, кв. Железник, ул. Загорка 31, ап. 35, тел. 0898787800,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, биометрични криминалистични
експертизи.
Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, ул.
Екзарх Антим I № 49, ап. 12, тел. 042/63-70-62,
0887351407, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп
до класифицирана информация „Поверително“.
Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, ул.
Толбу хин 20, вх. А, ап. 27, тел. 042/62-19-38,
0898702143, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, биометрични криминалистични експертизи.
Николай Иванов Колев, Раднево, ул. Люлин
2, тел. 0417/4596, 0898702497, 0885604076, трасологични експертизи, физико-химични експертизи,
съдебно-х имична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна физико-химическа
експертиза.
Павлин Янков Георгиев, Стара Загора, ул.
Искър 10, тел. 042/62-36-41, 0888750108, 0898794400,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, биометрични криминалистични
експертизи.
Петко Господинов Петков, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 172, ап. 38, ет. 8, тел.
0888/28-58-22, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, трасологични експертизи,
оценка на МПС.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 42, ап. 2, тел. 042/63-95-03;
0878/92-09-85, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, трасологични експертизи,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

съдебно-балистични експертизи, биометрични
криминалистични експертизи, право.
Пламен Пет ров Стоянов, Казанлък, тел.
0878722466, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, биометрични криминалистични експертизи.
Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, ул.
Братя Даскалови 1, тел. 0416/95-553, 0888940117,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи.
Х рис т о М и н чев З л ат ев, К а з а н л ък , т е л.
0878119616, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, биометрични криминалистични експертизи.
Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, тел.
0878954219, 0898797174, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични
експертизи, съдебно-балистични експертизи,
биометрични криминалистични експертизи.
Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, ул. Стръмна 13, тел. 042/64-01-02, 0898702239, одорологични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора,
ул. Цар Иван Шишман 30, тел. 0888/62-68-92, УНГ,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Валентин Георгиев Маринов, Стара Загора,
ул. Армейска 16, вх. В, ап. 24, тел. 0887/49-77-21,
УНГ, съдебномедицинска експертиза по писмени
данни, съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве.
Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, ул.
Любен Каравелов 95, ет. 3, ап. 5, тел. 0888/8827-02, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора,
ул. Васил Левски 49, ет. 1, ап. 1, тел. 042/63-8007, 0888809121, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, ул.
Армейска 16, вх. Б, ет. 2, ап. 26, тел. 0888782099,
хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниела Денчева Котивска, Стара Загора,
ул. Парчевич 35, ет. 3, ап. 9, тел. 0899/84-18-68,
обща медицина, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Донко Петков Дончев, Стара Загора, ул.
Августа Траяна 3, ет. 5, ап. 12, тел. 0887803046,
вътрешни болести и кардиология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора,
ул. Димчо Стаев, 42, вх. А, ап. 16, тел. 0899/9364-41, съдебна медицина, обучение по защита
на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора,
ул. Одринска епопея 7, вх. А, ет. 4, ап. 32, тел.
0888937569, неврология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Лена Николаева Новачкова, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 117, вх. Д, ет. 3 ап. 12,
тел. 042/60-12-62; 0899/505-614, вътрешни болести
и професионални заболявания, експертиза на
временна и трайна неработоспособност, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара
Загора, ул. Св. Княз Борис 79, вх. Б, ет. 1, ап. 12,
тел. 0888388337, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени
данни, съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве.
Д-р Мариус Иванов Кирков, Стара Загора,
ул. Георги Кюмюрев 5, вх. А, ет. 6, ап. 29, тел.
042/66-44-47; 0897/85-09-97, неврохирургия, здравен
мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Петко Петров Мечкаров, Стара Загора, ул.
Антон Марчин 49, ет. 1, ап. 1, тел. 042/68-05-41,
0888/30-30-63, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Петър Иванов Руев, ул. Граф Игнатиев 29,
вх. А, ет. 4, ап. 8, тел. 0888/81-73-97, лекар, УНГ,
онкология, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, ул. П. Р. Славейков 114, ап. 9, тел. 0887466974,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на
човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора, ул.
Райна Княгиня 2, вх. 0, ап. 24, тел. 0888/368-609,
неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Стоян Иванов Лекушев, Стара Загора,
ул. Граф Игнатиев 20, вх. А, тел. 0888/809-022,
неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Татяна Вълчева Стоянова, Стара Загора,
ул. Цар Иван Шишман 109, вх. А, ет. 4, ап. 7, тел.
042/698 (вътр. 241), 0887869103, вътрешни болестинефрология, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора,
ул. Българско опълчение 58, ет. 3, ап. 7, тел.
0888/749-014, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
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идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, ул.
Армейска 16, вх. Д, ет. 5, ап. 39, тел. 042/64-00-66;
0888/71-34-39, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, ул.
Майор Кавалджиев 81, ап. 11, тел. 042/60-18-04,
0884/099-533, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично
състояние“
А нелия Тенева Даскалова, Стара Загора,
ул. Ген. Гурко 53, ет. 1, ап. 2, тел. 0888/111-740,
педагогика и психология, съдебнопсихологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара
Загора, ул. Кольо Ганчев 115, ет. 1, ап. 1, тел.
042/64-37-85, 0887639668, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Ваня Георгиева Тешева, Стара Загора,
ул. Ген. Гурко 38, тел. 0417/82-346, 0885/43-22-22,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебно психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, ул.
Цар Иван Шишман 44 ап. 2 ет. 1, тел. 042/6480-14; 0878/87-78-23, медицинска психология и
педагогическа рехабилитация, психотерапевт,
съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Валерия Митева Филипова, Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 27, ет. 3, ап. 10, тел.
0887/713-768, 0417/823-46 (вътр. 260), 0882/806-113,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора, ул.
Порутчик Кисьов 5, тел. 0899/128-553, клинична
психология, съдебнопсихологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Владимир Нейчев Трънов, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 286, ет. 5, ап. 33, тел.
0417/8-23-46, 0898/53-99-19, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза.
Д-р Георги Динев Кръстев, Стара Загора,
кв. Дъбрава 5, тел. 0431/70-204, 0887/09-31-32,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
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Деница Димитрова Колева, Чирпан, ж.к.
„Младост“, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0416/95554, 0899343057, психология, социална психология,
съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 21, тел. 042/64-88-77,
0898277673, психиатрия, съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебно психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Донка Стойчева Терзиева, Стара Загора,
ул. Цар Симеон Велики 28, тел. 0417/823-46,
0417/823-241, 0887/84-57-71, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 65 вх. Г, ет. 5, ап. 132,
тел. 0898/652-336, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебнопсихологични експертизи, психологическа помощ за деца,
преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Екатерина Христова Бирникова, Петкова,
Стара Загора, ул. Иван Вазов 13, ет. 4, ап. 12, тел.
0898/477-137, психиатрия, съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора,
ул. Майор Кавалджиев 143, вх. А, ет. 5, ап. 38,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 122, ет. 3, ап. 12, тел. 042/628-644,
0888581469, психиатрия, съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Иван Тодоров Димитров, Стара Загора, ул.
Любен Каравелов 84, ет. 7, ап. 20, тел. 0899505262,
психиатър, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Илина Йорданова Топчева, Стара Загора, ул. Георги Михайловски 5, ет. 3, ап. 3, тел.
0417/82-346/в. 262/, 0882/806 -118, 0898210759,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Калинка Димова Дребова, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 8, ет. 1, ап. 4, тел.
0887995663, психиатрия, съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Камелия Филипова Мирчева-Димитрова, Стара Загора, бул. Славянски 37, ет. 1, ап. 1, психология, педагог, съдебно-психологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
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Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора,
бул. М. М. Кусев 7, вх. Г, ап. 11, тел. 042/600-644,
0877/166-369, клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Мария Николова Митева, Стара Загора,
ул. Берое 2, вх. Б, ет. 1, ап. 15, тел. 0417/8-23-46,
0887282683, психиатрия, съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна пси хологопси х иат рична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Доц. Д-р Мирослава Петкова Петкова, Стара
Загора, ул. Армейска 16 вх. А, ет. 3, ап. 9, тел.
042/25-94-51; 0887/35-78-17, клинична (медицинска)
психология, съдебнопсихологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, ул. Сава Силов 38, ет. 3, ап. 8, тел.
042/63-30-97; 0888/46-77-23, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Радка Христова Патричева, Стара Загора,
кв. Казански 28, вх. А, ет. 3, ап. 57, психиатрия,
съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Тодора Христова Бацева, Стара Загора, ул.
Иван Вазов 3, вх. В, ет. 7, ап. 19, тел. 0884832250,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Христо Стойчев Колев, Стара Загора, бул. Руски
38, вх. А, ет. 1, ап. 28, тел. 042/62-88-65; 0888/967116, клинична психология, съдебна психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара
Загора, ул. Димчо Стаев 54, ет. 1, тел. 042/25-1114; 0888/67-40-16, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели
предприятия, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебно-финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Анна Николова Джанкова, Чирпан, ул. Любен Каравелов 5, тел. 0416/92-225, 0887120092,
счетоводство, инженер-технолог – технология
на животинските хранителни продукти, на консервирането и общественото хранене, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Благовеста Алексиева Василева, Казанлък,
ул. Хината 1, вх. Б, ет. 4, ап. 26, икономика на
вътрешната търговия, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, бул. Георги Димитров 56, вх. Г, ет. 1, ап. 48, тел. 0416/96-511,
0416/93-034, 0889235906, счетоводство и контрол,
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икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Бялка Златева Касабова, Стара Загора, бул.
Руски 82, вх. А, ет. 1, ап. 22, тел. 042/62-25-52,
042/64-22-02, 0887434787, икономика, дипл. експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Валерия Желева Димитрова, Раднево, ул.
Жельо Дичев 4, вх. 0, ет. 2, ап. 3, тел. 0417/8-4281, 0888435250, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Велика Иванова Бонева, Стара Загора, ул. Захари Княжевски 83, ет. 2, ап. 4, тел. 042/23-45-96,
0889441277, счетоводител-икономист, статистика,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък, ул.
Тонзос 4, ет. 3, ап. 9, тел. 0431/834-98, 0889/394363, счетоводство и контрол, експерт – оценител
на машини и съоръжения, активи, движимо
им у щест во, съдебно-счетоводна експерт иза,
съдебно-финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора,
ул. Иван Вазов 7, ет. 8, ап. 24, тел. 042/601-856,
0896/15-03-77, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебно-финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, ж.к.
Изток, бл. 22, вх. Б, ет. 5, ап. 30, тел. 0431/622-35, 0898/335-167, икономика и управление на
строителството, съдебно-счетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, ул.
Антон Марчин 1, вх. Г, ет. 6, ап. 87, тел. 042/9805-38, 0888382190, икономика на промишлеността,
счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебно-финансово-икономическа експертиза.
Виолета Николаева Наневска, Стара Загора,
ул. Августа Траяна 1, ет. 5, ап. 20, тел. 042/6294-22, 042/69-77-21, 0889/245-103, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до к ласифицирана информация ниво
„Поверително“, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебно-финансово-икономическа експертиза.
Владимир Тодоров Шишманов, Стара Загора, ул. Илинден 12, ап. 6, тел. 0884/322/767,
социално-икономическа информация, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебна
компютърнотехническа експертиза.
Влайка Тенева Желязкова, Стара Загора, Раднево, ул. Спортна 2, ет. 3, ап. 9, тел. 0889596632,
счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, ул.
Стефан Караджа 26, ап. 16, тел. 0888/26-00-75,
счетоводство и контрол, икономист, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
К. и. н. Георги Димов Котаров, Стара Загора,
ул. Иван Киров Вазов 5, вл. Б, ет. 7, ап. 51, тел.
042/278-267, 042/697-114, 0888714709, икономика,
съдебно-счетоводни експертизи, международни
счетоводни стандарти, оценка на машини и
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съоръжения, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Иванов Иванов, Чирпан, ул. Димитър
Благоев 59, тел. 0416/92-426, 0898604761, икономика
на промишлеността, банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора,
ул. Братя Жекови 93, ет. 1, ап. 3, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара
Загора, ул. Ген Столетов 47, вх. Б, ет. 4, ап. 47,
тел. 042/25-60-57, 0887/61-43-48, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, ул.
Тонзос 4, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 0431/63-869,
0888812724, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 3, вх. 0, ет. 2, ап. 3,
счетоводство и контрол, експерт счетоводител,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Димов Червенков, Казанлък, ул.
Старозагорска 2, вх. Б, ет. 2, ап. 8, тел. 0885606124,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Динка Желязкова К ирова, Стара Загора,
кв. Казански, 17, вх. В, ет. 1, ап. 100, тел. 042/980947, 0886/840-931, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Динка Стоянова Вълчанова, Стара Загора, бул.
Патриарх Евтимий 125, вх. А, ет. 3, ап. 3, тел.
042/63-52-97, 0889434434, счетоводство и контрол,
счетоводство на нефинансовите предприятия,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Динко Иванов Динев, Стара Загора, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 21, ет. 2 ап. 5, тел. 0417/82-737,
0417/82-750, 0888/39-45-18, 0888/93-74-08, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, ул.
Иван Вазов 3, вх. В, ет. 5, ап. 13, тел. 042/65-0303; 0888/33-77-65, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, окачествител
на земеделски продукти, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, ул.
Димчо Стаев 30, вх. А, ет. 5, ап. 9, тел. 0889200077,
счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения,
експертиза на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, кв. Три
чучура, бл. 22, вх. Г, ап. 118, тел. 0888/30-50-78,
счетоводна отчетност, икономист, магистър по
право, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Строго секретно“, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Петров Антов, Стара Загора, ул. Иван
Вазов 3, вх. Б, ап. 18, тел. 042/64-54-68; 0898/3508-51, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Стойков Ханджиев, Казанлък, ул. Тулово
17, вх. А, ет. 5, ап. 29, тел. 0431/70-263, 0878770860,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 149, вх. Б, ет. 6, ап. 14,
тел. 0889926184, икономика на промишлеността,
елек т роин женер, меж д у народни счетоводни
стандарти, оценка на цели предприятия, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Мънчева Николова, с. Бузовград,
община Казанлък, тел. 0416/24-97, 0887/79-1885, експерт-счетоводител, дипломиран одитор,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Иванка Стефанова Георгиева, Стара Загора, ул.
Младост 25, вх. Б, ет. 5, ап. 47, тел. 042/63-36-77,
0887845847, счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти, счетоводни стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
ул. Х. Д. Асенов 22 вх. Б ет. 7 ап. 67, тел. 042/6301-94; 0899/60-79-45, икономика на търговията,
оценка на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, ул.
Петко Рачев Славейков 3, ет. 10, ап. 50, тел.
042/60-33-01, 0889/32-07-71, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Илияна Александрова Асенова, Казанлък,
ул. Хината 1, вх. Г, ет. 1, ап. 5, тел. 0431/64-711,
0899844649, икономист – систем-организатор,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък,
ул. Отец Паисий Хилендарски 6, ет. 4, ап. 14, тел.
0431/81-060, 0885440486, икономика на търговията,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, ул. Любен
Каравелов 87, тел. 042/62-89-71, 0888/47-22-57,
икономист-счетоводител, международни счето-
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водни стандарти, професионална компетентност
за международен автомобилен превоз на товари,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 117, вх. Г, ет. 1, ап. 2, тел. 042/6421-15, 0898/93-76-22, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-финансовоикономическа експертиза.
Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора, ул.
Отец Паисий 59, вх. 0, ет. 2, ап. 4, тел. 042/6233-27, 0889719903, счетоводство и контрол, автоексперт-оценител, оценка на недвижими имоти
и земеделски земи, съдебно-стокова експертиза,
съдебно-автотехническа експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, ул.
Боруйград 29, ет. 2, тел. 042/64-91-33, 0886/43-35-80,
0878/43-35-85, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, кв. Три
чучура – юг, бл. 101, вх. 0, ет. 4, ап. 11, тел.
042/27-55-29, 0896/14-42-36, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, ул.
Цар Иван Асен ІІ № 42, ет. 2 ап. 4, тел. 0885/4455-73, финанси и банково дело, застрахователно
дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Демирева Николова, Стара Загора,
кв. Самара 3, бл. 10, ет. 13, ап. 101, тел. 042/68-0729, 08871912986, икономика на промишлеността,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 5 А, ет. 4, ап. 16, тел. 042/25-17-43,
0899/11-27-46, финанси, международни счетоводни
стандарти, оценка на машини и съоръжения,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Мария Венкова Христова, Казанлък, ж.к. Васил
Левски 46, вх. Б, ет. 3, ап. 29, тел. 0431/78-606,
0888/807-138, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора, ул.
Свети Княз Борис 168, вх. А, ет. 6, ап. 33, тел.
0888934222, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мария Илиева Пенева, Стара Загора, ул. Златан
Станчев 6, ет. 3, ап. 3, тел. 042/60-08-91, 0888/957180, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи.
Мария Минчева Иванова, Стара Загора, ул. Димитър Караджов, вх. В, ет. 1, ап. 17, тел. 0885/433485, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, инженер по микроелектроника.
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Минка Минева Стоянова, Стара Загора, ул.
Армейска 3, ап. 10, тел. 042/23-19-44, 0889/42-8927, финанси и кредит, международни счетоводни
стандарти, курс за подготовка на оценители
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Минка Минчева Тонева, Стара Загора, ул.
Райна Княгиня 1, ет. 2, ап. 3, тел. 042/60-25-35,
0887805159, икономист – управление и планиране,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, ул. Янко Иванов 19, тел. 0416/93-821, 0416/99-648, 0885/163-914,
икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Недялка Иванова Желязкова, Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий 163, вх. Г, ет. 7, ап. 91, тел.
0895/488-964, икономист-счетоводител, съдебностокова експертиза.
Нечо Тотев Лесов, Стара Загора, ул. Г. Михайловски 7, вх. А, ет. 1, ап. 13, тел. 042/62-06-19,
0899217305, икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Нина Янкова Статева, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 72, ет. 1, ап. 4, тел. 042/60-43-51,
0888/463-482, икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Йорданов Димитров, Казанлък, ул.
Тюлбенска 62, вх. А, ет. 3, ап. 6, тел. 0431/7-07-72,
0894/304-252, икономист-контрольор, вътрешен
одитор на системи ISO 9001:2000, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, ул.
Братя Даскалови 47, тел. 0895/60-25-21, икономист
счетоводител, експерт-счетоводител, оценка на
машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, ул.
Армейска 3, ет. 1, ап. 2, тел. 042/23-14-63, 0889/427391, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Радост Тодорова Василева, Стара Загора, ул.
Патриарх Евтимий 91, вх. Б, ет. 1, ап. 31, тел.
041/60-57-98; 0888/68-70-46, икономика на промишлеността, счетоводство и контрол, оценка
на машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, педагогическа правоспособност, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора,
ул. Арх. Христо Димов 24, вх. Б, ет. 3, ап. 54, счетоводство и контрол, организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Канева Колева, Гълъбово, ул. Славянска 2, тел. 0886/844-200, регионална планиране и
развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза,
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съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, ул. Майор
Кавалджиев 60, вх. 0, ет. 7, ап. 19, тел. 0889520923,
планиране, счетоводство на предпри ятието,
оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара
Загора, ул. Георги Апостолов 17, ет. 5, ап. 14, тел.
042/67-21-31, 0888/32-20-01, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Славка Динева Иванова, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 15, ет. 4, ап. 4, тел. 042/64-02-32,
0888724430, 0899840763, аграрикономист, вътрешен
одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Станка Добрева Христова, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 140 ап. 54, тел. 0888/75-24-73,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора,
кв. Казански 25, вх. 0, ет. 1, ап. 3, тел. 0888/141-295,
фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, ул. Гурко
98, ет. 4, ап. 11, тел. 042/64-37-56; 0888/42-01-69,
счетоводство и контрол, банки и банково дело,
вътрешен одит в публичния сектор, оценка на
машини и съоражения, оценка на недвижими
имоти, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Събка Димова Стефанова, Стара Загора, ул.
Васил Левски 61, ет. 4, ап. 6, тел. 042/62-75-29,
0887/01-19-13, планиране, икономист, оценки на
земеделски земи, експерт-оценител на недвижими
имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Теодора Иванова Иванова, Чирпан, ул. Септемврийци 3, тел. 0416/9-31-48, 0887/20-17-57,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни
експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Тодор Ганчев Иванов, Стара Загора, ул. Иречек
30, вх. Б, ет. 5, ап. 29, стоковед, съдебно-стокова
експертиза.
Тодор Кирилов Крендов, Стара Загора, ул.
Августа Траяна 70, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 042/6018-38, 0888/79-60-04, икономика на строителството,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Христина Петрова Момчилова, Стара Загора,
ул. Августа Траяна 29, вх. А, ет. 3, ап. 7, тел.
0889911508, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
5 . 1 . „С ъ д е б н а и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к а
е к с п е р т и з а“
Благой Петров Димитров, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 175, вх. 0, ет. 4, ап. 11, тел. 042/2641-94, 0888684533, машиностроене за хранителната
промишленост, технически надзор за съоръжения
под налягане, повдигателни съоръжения – кранове, телфери, газови инсталации-метан, газ,
съдебна инженеро-техническа експертиза.
Васил Динев Ганев, Гълъбово, бул. Република
70, тел. 0418/63-464; 0888/65-88-92, технология на
минното производство, ремонт на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-технически
експертизи, съдебни инженерно-технологични експертизи, съдебно-пожаротехнически експертизи.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, кв. Железник, ул. Венера, бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 26, тел.
0888/63-68-23, инженер по механизация на горското
стопанство и горската промишленост, патентно
дело – представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Владиславов Владиславов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 6, вх. А, ет. 5, ап. 10, тел.
0887/368-557, геология, хидрогеология, инженерна
геология и геоекология, съдебно-инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Господинка Иванова Танчева, Стара Загора, ул.
Априлско въстание 8, тел. 042/62-71-98, 0889/4219-04, машинен инженер – машини и апарати за
хранително-вкусовата промишленост, удостоверение за пълна проектанска правоспособност,
сертификат ISO 9001:2000, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения, оценка на машини
и съоръжения, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
кв. Железник, ул. Старозагорско въстание 24,
вх. А, ет. 6, ап. 32, тел. 042/25-81-73, 0888/79-02-74,
механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Димитър Денев Димитров, Стара Загора, ул.
Хаджи Димитър Асенов 39, ап. 41, електроинженер – ел. снабдяване и обзавеждане, метрология – измерване количества нефтопродукти,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Станков Александров, Стара Загора,
ул. Юлий Венелин 10, вх. А, ет. 5, ап. 17, тел.
042/24-65-96, електроинженер – ел. централи, ел.
мрежи, ел. подстанции и ел. системи, електротехника, безопасност и охрана на труда, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Иво Костадинов Иванов, Стара Загора, ул. Радецки 30, вх. В, ап. 76, тел. 0888/75-10-49, машинни
технологии, електроенергетика, счетоводство и
контрол, оценка на машини и съоръжения, вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, ул.
Ангел Кънчев 64, ет. 4, ап. 8, тел. 0888/57-86-02,
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машинен инженер – хидро- и пневмотехника,
оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Красимира Минчева Дамянова, Кънева, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Е, ет. 5, ап. 116, тел.
0889/32-17-65, инженер по горско стопанство, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, кв. Казански, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 61, тел. 042/2623-68, 0886609662, машинен инженермеханично
уредостроене, оценка на машини и съоръжения,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Нено Георгиев Драганов, Казанлък, ул. Мусала
2, вх. Б, ет. 1, ап. 11, тел. 0431/8-35-32, 0889/99-2711, механична технология на дървесината, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебно-ботаническа експертиза.
Петко Тодоров Георгиев, Стара Загора, ул.
Българско опълчение 58 вх. 0 ет. 1 ап. 2, тел.
042/26-72-01, 0887/50-72-05, електроинженер – ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, експерт по здравословни и безопасни условия на труд, съдебно
инженерно-технически експертизи.
Светослав Филипов Влахов, Стара Загора, ул.
Димитър Наумов 96, ет. 2, ап. 4, тел. 042/63-90-23;
0888/1969-19, промишлена електроника, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Снежана Стоянова Чакалова, Стара Загора,
ул. Августа Траяна 48, вх. Б, ет. 6, ап. 12, тел.
0889/677-477, инженер по механична технология
на дървесината, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Станислав Генков Станилов, Стара Загора, ул.
Хан Аспарух 8, вх. Д, ет. 8, ап. 74, тел. 042/6381-02, 0888139460, радиолокационна техника,
радиоелектроника, счетоводство, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Стефан Колев Иванов, Казанлък, ул. Иван
Недялков 14, тел. 0431/8-72-03, 0899/29-23-93,
инженер по горско стопанство, машинен инженер по механизация на горското стопанство
и дърводобива, правоспособност за работа със
стационарна и преносима земеделска и горска
техника, лицензиран лесовъд, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженернотехнологична експертиза.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, ул. Боруйград 58 ет. 1 ап. 1, тел. 042/65-38-06; 0889/29-8858; 0884/099-571, машинен инженер – механично
уредостроене, оценка на машини и съоръжения,
съдебно-автотехнически експертизи, съдебна
инженерно-технически експертизи.
Стоянка Стоянова Иванова, Стара Загора, ул.
Димитър Караджов 1, вх. А, ет. 1, ап. 9, тел. 042/6225-64, 0887015307, инженер-технолог – технология
на месото, рибата и яйцата, пълна проектантска
правоспособност, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, ул. Г.
Байданов 48, вх. А, ет. 8, ап. 48, тел. 042/62-3344, 0887663040, машинен инженер, технология
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на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза, съдебна
инженерно-строителна експертиза.
Тодорка Добрева Христова, Стара Загора, ул.
Стефан Стамболов 40, ет. 8, ап. 22, тел. 042/64-0237, 0899/09-27-45, машинен инженер – отопление
и вентилация, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Христина Иванова Терзиева, Казанлък, ул.
Тулово 16, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0431/80-664,
0886377492, машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения, автоексперт-оценител, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.
5 . 2 . „С ъ д е б н а а в т о т е х н и ч е с к а е к с п е р т и з а“
Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, ул. Еделвайс 6, ет. 1, ап. 2, тел. 0431/8-29-41; 0898/572-198,
машинен инженер – технология и организация
на автомобилния транспорт, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебно-автотехническа
експертиза.
Валентин Василев Спасов, Казанлък, ул. Орешака 20, ет. 1, ап. 1, тел. 0431/62-256, 0889663881,
електроинженер-електроника ППЕ, оценка на
държавно и общинско имущество, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, ул.
Света Троица 206, тел. 042/25-66-65, 0889816479,
машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи,
оценка на машини и съоръжения, първоначално
обучение по защита на класифицираната информация.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 139, ет. 3, ап. 9, тел. 042/26-02-98,
0888493906, машинен инженер – жп транспорт,
автомобилен транспорт, съдебна автотехническа
експертиза.
Димитър Тодоров Димитров, Раднево, ул.
Рашо Костов 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 0417/84829, 0887/47-24-35, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, методология за експертиза
на ПТП, ниво на класифицирана информация
„Служебна тайна“.
Д и н ко То т ев То т ев, Ч и рпа н, ул. Георг и
Димитров 26, ет. 6, ап. 26, тел. 0885842597, машинен инженер – ДВГ, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
съдебна автотехническа експертиза.
Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, ул. Св. Св.
Кирил и Методий 13, тел. 0898596985, транспорт и
енергетика, автотехнически експертизи, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Иван Дочев Чакъров, Казанлък, ул. Шипченска епопея 26, тел. 0431/88-836, 0888/42-48-14,
0844/00-65-51, машинен инженер, ДВГ, съдебна
автотехническа експертиза.
Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, ул. Генерал
Столетов 27, тел. 042/64-50-40, 0888722478, транспортна техника и технологии, оценка на машини
и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
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Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска
1, Технически университет – Варна, тел. 052/383466; 0898/34-83-74, технология на металите, ДВГ,
фрактодиагностични – автотехнически експертизи, фрактодиагностични – пожаротехнически
експертизи; фрактодиагностични-строително
технически експертизи; фрактодиагностични и
метолографически – трасологични експертизи;
микрографически (графологически) – дефекто
скопски експертизи.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, ул. М.
М. Кусев 7, вх. Г, ет., ап. 11, тел. 042/600-644,
0877/100-643, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 5, ет. 7, ап. 28, тел.
042/25-05-22, 0889/83-18-84, икономист – икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, автоексперт-оценител, брокер
на недвижими имоти, съдебна автотехническа
експертиза.
Наско Антонов Тонев, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 47, вх. А, ет. 1, ап. 19, тел.
042/62-99-33, 0896/216-007, автотранспорт, организация и безопасност на движението, достъп
до класифицирана информация на ниво „Строго
секретно“, съдебна автотехническа експертиза.
Николай Александров Савов, Стара Загора, ул.
Ген. Столетов 82, ет. 2, ап. 5, тел. 0888/54-37-69,
промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически
експертизи.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора, ул.
Любен Каравелов 84, ет. 6, ап. 16, тел. 0895666493,
машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител,
оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи.
Радостина Митева Йосифова, Казанлък, ул.
Кайнарджа 22, ет. 1, ап. 1, тел. 0889/809-439,
машинен инженер – ДВГ, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза.
Росица Тодорова Цветкова, Казанлък, ж.к.
Изток, бл. 12, ет. 8, ап. 29, тел. 0431/7-76-12,
0888/29-33-85, тех нологи я и организаци я на
автомобилния транспорт, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза.
Руска Желева Няголова, Чирпан, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 8, тел. 0886/52-19-98, машинен
инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза.
Слави Николаев Николов, Стара Загора, ул.
Цар Иван Асен ІІ № 135, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел.
0888/177-887, машинен инженер – автомобилен
транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза.
Проф. С та н и м и р М и ха й лов К ара пет ков,
Сливен, к-с Дружба, бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 3,
тел. 0895/59-01-11, 0889/23-13-49, автотранспорт,
автотехнически експертизи, разследване на ПТП,
теория на автомобила и МПС, физикомеханични
експертизи, механика и механични технологии.
Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, ул.
Свобода 1, тел. 042/64-44-88, 0887/60-32-98, транспорт и енергетика – ремонт и експлоатация на
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автотранспортна техника, автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами.
Тихомир Александров Александров, Стара
Загора, ул. Стефан Караджа 126, ет. 2, тел.
0887/317-690, машинен инженер – технология и
управление на транспорта, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебно-автотехнически
експертизи.
Христо Ганчев Христов, Казанлък, ж.к. Васил
Левски, бл. 46, вх. Б, ап. 29, тел. 0431/7-86-06,
0887/64-92-90, машинен инженер, инженер по
експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.
5 . 3 . „С ъ д е б н а к о м п ю т ъ р н о - т е х н и ч е с к а
е к с п е р т и з а “.
Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, ул.
Света Троица 206, ет. 2, ап. 1, тел. 0889620257, комуникационна техника и технологии, компютърна
техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Славчо Господинов Кисьовски, Стара Загора,
ул. Граф Николай Игнатиев 27, вх. А, ет. 4, ап. 7,
тел. 042/63-00-90, 0898447473, математик-изчислител, счетоводство, съдебна компютърно-техническа експертиза.
5 . 4 „С ъ д е б н а с т р о и т е л н о - т е х н и ч е с к а
е к с п е р т и з а “.
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, ул.
Изток 19, вх. А, ет. 5, ап. 15, Казанлък, ул. Петко
Д. Петков 49, тел. 0888/849-441, промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти, пълна проектанска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Величка Маринова Монева, Стара Загора,
ул. Васил Левски 95, вх. А, ап. 64, ет. 4, тел.
042/614-844; 0888/86-93-40, техник по геодезия
и картография, съдебни строително-технически
експертизи.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора,
ул. Г. С. Раковски 148, ет. 6, ап. 24, тел. 042/6472-01, 0888/13-56-04, промишлено и гражданско
строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строително-технически
експертизи.
Веска Димова Узунова-Кирова, Стара Загора, ул. Отец Паисий 61 вх. 0, ет. 7, ап. 19, тел.
042/62-13-92, 0888/93-75-97, строителен инженер,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, ул. Васил Левски 89, тел. 042/62-95-36, 0896/68-96-17,
геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, дейности по кадастъра, съдебна
строително-техническа експертиза.
Генка Андонова Крушева, Чирпан 6200, ул.
Янко Иванов 51, тел. 0416/99-611; 0899/31-75-81,
техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.
Господин Стайков Тотев, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 4, ет. 4, ап. 14, тел. 042/60-40-10, 0897453758,
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геодезия и картография, оценка на земеделски
земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Груда Христова Илиева, Стара Загора, ул.
Генерал Гурко 137, вх. Б, ет. 6, ап. 66, тел. 042/2624-42, 0878179497, инженер по хидроенергийно
строителство, оценка на земеделски земи, съдебна
строително-техническа експертиза.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, ул.
Тюлбенска 62, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0431/63-307,
0878319262, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора,
ул. Цар Калоян 20, вх. В, ет. 1, ап. 73, тел. 042/9800-69, 0888495342, промишлено и гражданско
строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна
строително-техническа експертиза.
Димитър Ненов Орозов, Казанлък, ул. Александър Батенберг 41, вх. В, ет. 3, ап. 22, тел.
0431/6-58-24, 0885253087, геодезия и картография,
правоспособност и дейности по кадастър, пълна
проектантска правоспособност, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.
Димо Кирев Димов, Стара Загора, ул. Генерал
Гурко 135, вх. Д, ет. 4, ап. 132, тел. 042/62-98-99,
0887538485, хидротехническо строителство, оценка
на машини и съоръжения, съдебна строителнотехническа експертиза.
Арх. Диньо Митев Динев, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 33, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0897/9542-25, архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Добромир Недялков Дерменджиев, Стара
Загора, ул. Иван Асен ІІ № 47, ет. 11, ап. 39, тел.
042/24-93-39, 0897/88-23-361, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза.
Донка Пеева Тачева, Стара Загора, бул. Славянски 35, ет. 3, ап. 3, тел. 042/63-48-20, 0889035381,
строителен техник, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, ул. Гладстон
57, вх. В, ет. 5, ап. 62, тел. 0431/7-80-97, 0888/8939-15, техник по геодезия и картография, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Евгения Петкова Панова, Стара Загора, ул. Х.
Д. Асенов 18, вх. Б, ет. 4, ап. 13, тел. 042/23-19-93,
0888/09-56-31, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна
строително-техническа експертиза.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 104, ет. 4, ап. 7, тел. 042/91-94-52;
0888/36-99-41, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Арх. научен сътрудник Живка Стоянова Кирчева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 91,
ет. 2, ап. 2, тел. 042/62-70-42, 0889455913, архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Видев Минчев, Стара Загора, ул. Генерал Гурко 137, ет. 6, ап. 16, тел. 042/26-80-58,
0988626325, техник по геодезия и картография,
съдебна строително-техническа експертиза.
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Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, ул. Българско опълчение 76, ет. 4, ап. 10, тел. 042/68-12-08,
0885908844, 0898667717, строителен инженер по
водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.
Илия Тодоров Пандев, с. Горно Сахране, ул.
Орлик 8, тел. 0431/8-05-42, 0887/89-00-12, строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
съдебна строително-техническа експертиза.
Йовко Илиев Йовчев, Стара Загора, ул. Г.
С. Раковски 65, тел. 042/64-40-62; 0887/99-55-63,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебни строително-технически експертизи.
Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, кв. Три
чучура-север, бл. 64, вх. А, ап. 33, тел. 042/614-849,
0885/29-69-89, техник по геодезия, строителство
и картография, съдебна строително-техническа
експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, ул.
Христо Ботев 30А, тел. 0416/93-904; 0416/99-611;
0887/265-074, техник по геодезия и картография,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, ул. Княз
Александър Батенберг 32, вх. А, ет. 5, ап. 13, тел.
042/64-86-81, 0886/870-145, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, ул.
Трапезица 1, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0431/8-18-07,
0897678122, геодезия и картография, оценка на
земеделски земи, опазване на околната среда,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Милена Стойчева Димитрова, Стара Загора,
бул. Славянски 6, вх. 0, ап. 8, тел. 042/614-842;
0889/36-33-11, промишлено и гражданско строителство, геодезия и картография, съдебни строително-технически експертизи.
Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, ул. Братя Жекови 31, вх. А, ет. 4, ап. 26, тел. 0898778222,
геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 17, вх. В, ап. 64, тел. 042/25-81-73,
0888/42-60-91, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза, строителен надзор и инвеститорски
контрол.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, кв. Васил
Левски, бл. 15, ап. 2, тел. 0431/80-512, 0888/782796, промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, пълна проектанска
правоспособност, технически контрол по част
конструктивна на инвестиционните проекти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора, ул.
Димитър Наумов 96, ет. 2, ап. 3, тел. 042/603-640,
0888/61-11-68, архитектура, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
Райна Георгиева Русева, Стара Загора, ул. Св.
Княз Борис 23, вх. А, ет. 8, ап. 63, тел. 042/63-00-09,
042/91-44-57, 0887/626-544, промишлено и граждан-
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ско строителство, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Росица Иванова Шумарева, Казанлък, ул.
Малуша 2, тел. 0431/86-460; 0888/21-06-20, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектанска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, ул.
Майор Кавалджиев 85, ап. 19, ет. 4, тел. 042/6293-18; 0888/475-818, промишлено и гражданско
строителство – констукции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, ул.
Св. св. Кирил и Методий 52, ет. 11, ап. 44, тел.
042/64-99-55; 0887/013-942, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, ул.
Стефан Стамболов 43, ап. 8, ет. 3, тел. 042/6305-26, промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, оценка на цели
предприятия, икономика на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора,
ул. Георги Байданов 7, вх. Б, ет. 2, ап. 16, тел.
042/23-43-05, 0888/69-35-74, техник по строителство
и архитектура, съдебна строително-техническа
експертиза.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, ул. Х. Д. Асенов 133, вх. 1 ет. 3, ап. 1, тел.
0888/68-32-62, строителен инженер – технология
на строителството, оценка на недвижими имоти,
оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.
Стоян Христов Георгиев, Казанлък, ж.к.
„Изток 33, вх. В, ет. 7, яп. 60, тел. 0431/8-95-23,
0888222274, хидротехническо строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 17, вх. В, ет. 5,
ап. 64, тел. 042/25-81-73, 0886/736-307, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, ул.
Арх. Христо Димов 12, вх. 0, ет. 4, ап. 10, тел.
042/62-51-99, 0888/93-75-60, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по
кадастъра, пълна проектанска правоспособност,
съдебна строително-техническа експертиза.
Тодорка Димитрова Маринова, Казанлък, ул.
Войнишка 46, вх. А, ап. 9, тел. 0431/7-92-56, 0899/8132-75, промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, експерт – оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, пълна проектанска правоспособност,
съдебна строително-техническа експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, ул.
Васил Априлов 2, инженер по хидроенергийно
строителство, оценка на машини и съоръжения
в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза.
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5 . 5 . „С ъ д е б н о - п о ж а р о т е х н и ч е с к а е к с п е р т и з а “.
Петко Вълков Белчев, Стара Загора, ул. Братя
Митови 6, тел. 042/23-14-14, 0898/72-61-64, пожарна
и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза.
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 44, ет. 4, ап. 14, тел.
042/64-10-44, 0898/70-21-25, пожарна и аварийна
безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6 . 4 . „С ъ д е б н о - е н т о м о л о г и ч н а е к с п е р т и з а“
Диана Джанкова Славова, Стара Загора, ул.
Армейска 11, тел. 042/66-42-99, 0887/90-20-02,
биолог – ен томолог, съдебно-ен томологи чна
експертиза, съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7. 1 . „С ъ д е б н о - х и м и ч е с к а е к с п е р т и з а “.
Руен Петров Павлов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 21, вх. А, ет. 13, ап. 99, тел. 042/6707-56, 0889/267-537, химия, съдебно-химическа
експертиза, съдебна физико-химична експертиза.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 92, ап. 2, тел.
042/610-701, 0887/899-536, инженер химик, оценка
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инжинерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Цветелина Танева Танева, Стара Загора,
кв. Три чучура, бл. 27, вх. Г, ет. 2, ап. 82, тел.
0885/44-65-96, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза,
съдебно-физическа експертиза, трасологични
експертизи.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8 . 1 . „С ъ д е б н а в е т е р и н а р н о м е д и ц и н с к а
е к с п е р т и з а“
Доц. д-р Атанас Тодоров Стоянов, Стара
Загора, ул. Братя Жекови 38, вх. А, ап. 33, тел.
0889/111-365, ветеринарна медицина, кандидат
на ветеринарномедицинските науки, ветеринарномедицинско законодателство, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Генади Станчев Ганчев, Стара Загора, ул. Братя
Жекови 38, вх. А, ет. 6, ап. 54, тел. 042/65-41-22,
0888/22-82-52, ветеринарна медицина, съдебна
ветеринарно-медицинска експертиза.
Георги Димитров Бързев, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 17, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0888/564386, зооинженер (оценки на коне и селскостопанско имущество), съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Дияна Иванова Владова, Стара Загора, ул.
Генерал Столетов 127, ет. 1, ап. 1, тел. 042/98-2064, 0887095947, ветеринарна медицина, съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Димитър Любомиров Костов, Стара Загора, ул.
Хаджи Димитър Асенов 2, вх. А, ет. 5, ап. 34, тел.
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042/699-648, 0887-095-917, ветеринарна медицина,
съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Елена Николова Сиракова-Ганчева, Стара Загора, ул. Васил Левски 75, вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел.
042/65-41-22; 0887/605-810, ветеринарна медицина,
съдебна ветеринарно-медицинска експертиза.
Петко Танев Карушков, Стара Загора, кв. Самара 3, бл. 6, вх. 0, ет. 3, ап. 8, тел. 0888/60-54-54,
зооинженер, планиране и евроинтеграция, оценка
на стопанско имущество, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Росица Колева Раевска, Казанлък, ул. Д-р
Петър Берон 21, тел. 0431/8-87-84, 0886/92-03-35,
зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
8 . 2 . „С ъ д е б н о - а г р о т е х н и ч е с к а е к с п е р т и з а“
Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, бул.
Руски 1, вх. Е, ет. 2, ап. 29, тел. 0878836404, инженер-агроном, съдебно-агротехническа експертиза.
Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара
Загора, ул. Боруйград 16, ап. 6, тел. 042/62-22-88,
0888/5880106, инженер – агроном, полевъдство,
оценител на земеделски земи, педагог, регионално
планиране, съдебно-агротехнически експертизи.
Ст. н. с. к. н. Васил Николов Базитов, Стара
Загора, бул. Руски 41, ет. 2, ап. 6, тел. 0886/7227-02, агроном – растениевъд, оценка на частни
земи, гори и имущество в България, на земеделски
земи и трайни насаждения, съдебно-агротехническа експертиза.
Георги Иванов Лесев, с. Овощник, ул. Пирин
16, 0995/49-23-11, агроном – полевъд, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, съдебноагротехническа експертиза.
Желязка Петрова Заркова, Чирпан, ул. Георги
Димитров 71, вх. Б, ет. 5, ап. 19, тел. 0889551153,
агроном лозаро-градинар, оценка на земеделски
земи, съдебно-агротехническа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, ул. Антон Марчин 1, вх. Г, ет. 7, ап. 1, тел. 042/62-89-48,
0888/30-31-16, 042/60-23-30, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебно-агротехнически
експертизи.
Катя Тахова Стойкова, Казанлък, ул. Цар Иван
Шишман 19, вх. Б, ет. 3, ап. 22, тел. 0431/64-221,
0898633292, агроном – полевъд, оценител на земеделски земи, съдебно-агротехническа експертиза.
Маргарита Желязкова Тенева, Стара Загора,
бул. Славянски 8, вх. Б, ет. 7, ап. 46, тел. 042/6308-21, 0886/455-969, 0883/400-514, инженер агроном,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебно-агротехническа експертиза.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, ул.
Княз Александър Батенберг 111, вх. Б, ет. 4, ап. 29,
тел. 0431/88-505; 0896/88-00-61, агроном лозароградинар, съдебна агротехническа експертиза.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък,
ул. Цар Освободител 2, ет. 2, ап. 6, тел. 0431/747-07, 0884432767, агроном – лозаро-градинарство,
оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Цочо Колев Лалев, Чирпан, ул. Волга 12, тел.
0416/970-53; 0894/367-106, агрономство, растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа
експертиза, съдебно-ентомологична експертиза.
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9. Други съдебни експертизи
Д и я на Мари нова К а нева, С тара За г ора,
ул. Христо Ботев 124, вх. В, ет. 4, ап. 82, тел.
0897338744, социални дейности, управление на
социални услуги за деца и семейства, работа с
деца в ситуация на домашно насилие, работа с
деца, преживели сексуално насилие, превенция
на трафик на жени чрез подкрепа на професионалната реализация, социална работа с деца и
семейства, приемна грижа на деца.
Иванка Славчева Пакиданска, София 1000,
ул. Трапезица 6, ет. 1, офис 4, тел. 02/988-53-11;
0887/30-24-14, индустриална собственост и оценка
на нематериални активи (марки, патенти, дизаин, лицензионни договори и договори за ноу-хау,
авторски права и други).
Иванка Станева Господинова, Раднево, ул.
Тунджа 2, вх. Б, ет. 5, ап. 20, тел. 0417/8-43-75,
0885/547-435, финанси, експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация
на щети, оценка на стопанско имущество.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
кв. Три чучура, бл. 80, вх. В, ет. 2, ап. 38, тел.
042/62-21-33, 0886728143, фармация, оценка на
оборотни и дълготрайни активи, фармакология,
биотехнология, технология на лекарствата и
билките.
Милена Петкова Андонова, Чирпан, ул. Вълко
и Кабаиван 5, тел. 0416/9-23-73, 0887/66-25-38, специална педагогика, детска педагогика, мениджмънт на социални и педагогически организации.
Пепа Желева Пеева, Стара Загора, ул. Милин
камък 24, ет. 3, ап. 3, тел. 042/64-01-06, 0887/346644, икономист застраховател, оценка на стопанско
имущество, калкулиране на щети по МПС.
Петър Николов Косев, Казанлък, ул. Хан Крум
11, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0431/62-332, 0888934477,
финансово кредитно и застрахователно дело,
трудово право, социално и здравно осигуряване,
мениджър в социалната дейност.
Славена Динева Грънчарова, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 69, вх. В, ет. 5, ап. 85, тел. 0878/939113, екология и опазване на околната среда, оценка
на стопанско имущество, икономика.
Тихомир Митев Трифонов, Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 127, вх. Г, ет. 7, ап. 20, тел.
0899541617, инженерна геоекология, екология,
здравословни и безопасни условия на труд, безопасност и охрана на труда в област енергетика
и строителство.
Цвета Петрова Димитрова, Стара Загора,
кв. Три чучура-юг, бл. 21, вх. 0, ет. 7, ап. 19, тел.
042/62-75-83, 0888/444-785, екология и опазване на
околната среда, оценка на стопанско имущество,
икономика.
Цветанка Георгиева Стоянова, Стара Загора,
ул. Ген. Стефан Тошев 8, вх. А, ет. 6, ап. 34, тел.
0895/76-85-44, техник по строителство и архитектура, оценка на стопанско имущество.
За съдебен район на Хасковския окръжен съд
1. Клас: криминалистични експертизи
Валентин Маринов Мишков, Хасково, бул.
Илинден 57, п.к. 6300, тел. 038/62-53-43, 0898/701924,
0887 758 707, физикохимични, дактилоскопни,
трасологически, балистически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Добромир Петров Порязов, Смол ян, п.к.
4700, бул. България 1, тел. 6-24-57, експертни
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справки и експертизи за техническо изследване
на документи.
Ангел Петров Тодоров, Смолян, п.к. 4700, бул.
България 1, тел. 6-24-57, експертни справки и експертизи за техническо изследване на документи.
Николай Благоев Недялков, Хасково, ул.
Перперик 6, п.к. 6300, тел. 2-74-27 и 0898/79-12-80,
експерт оръжие и боеприпаси.
Тодор Славчев Тодоров, Димитровград, ул. Кирил и Методий 3, ап. 5, п.к. 6400, тел. 0391/6-67-37,
0886/824-865, експерт – криминалист, графически,
дактилоскопни, трасологически, балистически,
техническо изследване на документи.
Йордан Ангелов Раков, Свиленград, ГКПП „Капитан Андреево“, п.к. 6500, експерт криминалист.
Крум Стефанов Арнаудов, Хасково, ул. Калоян 13-А-6, п.к. 6300, тел. 62-38-40, почеркови
експертизи.
Инж. Христо Славчев Кирчев, Хасково, ул.
Дунав 13-15, вх. А, ет. 6, ап. 47, тел.: 038/658-629,
0888/200-385, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Хрис т о Д и м и т ров Е ленск и, Х асково,
„МБАЛ“ – АД, п.к. 6300. тел. 66-53-51 и 0888/499495, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев, Харманли,
п.к. 6450, ул. Бенковска 16, моб. тел. 0888/935559,
лекар – ординатор, специалност „хирургия“.
Георги Иванов Боев, Хасково, ул. Чепино 5,
п.к. 6300, тел. 2-25-32, ортопед-травматолог.
Петър Кирилов Силверов, Хасково, ул. Дунав
5, п.к. 6300, тел. 3-56-42, ортопед травматолог.
Румен Латев Иванов, Хасково, ул. Македония
86, п.к. 6300, тел. 62-54-97 и 0888/96-15-92, ортопед
травматолог.
Снежана Делчева Параскова, Хасково, ул.
Дунав 5, п.к. 6300, тел. 3-56-42, УНГ.
Стефка Славчева Андреева, Хасково, ул. Рила
8, п.к. 6300, тел. 3-17-52, гинеколог.
Стефка Христова Илиева, Хасково, бул. България 116, п.к. 6300, тел. 2-88-73 и 62-24-32, гинеколог.
Ирина Запрянова Караманова, Хасково, ТУБ
диспансер, п.к. 6300, тел. 66-80-53 и 048-98-14-12,
спец. белодробни заболявания.
Дора Янкова Владимирова, Хасково, ТУБ диспансер, п.к. 6300, тел. 66-89-76, спец. белодробни
заболявания.
Павлина Стоянова Куюмджиева, Хасково, ул.
Антим І № 1, п.к. 6300, тел. 60-73-14, вътрешни
болести.
Георги Николов Гелов, Хасково, „МБАЛ“ – АД,
п.к. 6300. тел. 66-44-81, хирург.
Дел чо Лат ев К ара васи лев, Хасково,
„МБАЛ“ – АД, п.к. 6300, тел. 66-44-81 и 2-39-91,
неврохирург.
Х рис т о Пе т р ов Ис к р ев, Д и м и т р овг ра д ,
„МБАЛ“ – АД, п.к. 6400, тел. 0391-2-10-41, ортопед – травматолог.
Д а н и Ху с е и н Р а е д , Д и м и т р о в г р а д ,
„МБА Л“ – А Д, п.к. 6400, тел. 0391/2-10-41 и
0889/203-131, хирург.
Георги Иванов Димитров, Димитровград,
„МБАЛ“ – АД, п.к. 6400, тел. 0391/2-10-41, ортопед – травматолог.
Веселин Николов Ту ртов, Димитровград,
„МБАЛ“ – АД, п.к. 6400, тел. 0391/2-10-41, ортопед – травматолог.
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Стефан Христов Бозалиев, Хасково, ул. Антим І № 13, п.к. 6300, тел. 66-44-81 – ортопедтравматолог.
Д. м. Михаил Крумов Икономов, Хасково, ул.
Стара планина 6 – 12, вх. А, п.к. 6300, невролог
и трудово-лекарска експертиза на нервните заболявания, тел. 038/62-52-51, 0885 55-28-56.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Йордан Павлов Михайлов, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 038/66-88-50, 0887-557-327,
психиатър.
Надя Тодорова Стойчева, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 66-81-97 и 2-76-41, психиатър.
Недялка Янева Въкова, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 66-42-71, психиатър.
Теодора Борисова Борисова, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 66-81-97, психиатър.
Весел и н Георг иев Р усев, Д и м и т ровг ра д,
„МБАЛ“ – АД, п.к. 6400, тел. 0898/205-903 и 0391
289 286, психиатър.
Гергана Веселинова Мургова-Георгиева, Харманли – 6450, кв. Изгрев, бл. 304-4, вх. Б, ап. 52,
тел.: 0373 88739, моб. тел. 0887 927121, специалност
психология.
Стефка Ангелова Дойкова, Димитровград, ул.
Цар Борис І, бл. 4, вх. А, ап. 9, ет. 4, п.к. 6400,
тел. 0899149958, експерт психиатрично-психологични експертизи.
Ва лентина Иванова Панагонова-Тянкова,
Хасково, п.к. 6300, бул. В. Левски 26, вх. Г, ет. 4,
ап. 48, моб. тел. 0887-702-117, специалист по
психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономическа експертиза“
Стефана Трифонова Стоицова, София, ул. Цар
Борис ІІІ № 163-А-12, п.к. 1000, тел. 02 944-19-74
и 02 946-17-85, експерт счетоводител.
Елмон Жирай Дайлерян, Хасково, ул. Македония 9, п.к. 6300, тел. 038/62 46 61, 0888 30 29 52
62 46 61, икономист-счетоводител, специалност
„счетоводна отчетност“, експерт – оценител на
недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева, Хасково, ж.к. Орфей
38-Б-55, п.к. 6300, тел. 038/644-226, 0888/824-980,
0878/802-100, счетоводство и контрол.
Бонка Матеева Тодорова, Хасково, ул. Булаир 27-29-Б-28, п.к. 6300, тел. 3-14-38, счетоводни
експертизи.
Руска Динева Тодорова, Димитровград, ул.
П. Евтимий 6-Б-9, п.к. 6400, тел. 0391/5-60-09 и
098/302-554, оценител на предприятия и съдебносчетоводни експертизи.
Танка Христова Киркова, Хасково, ул. Стара
планина 45-51, п.к. 6300, тел. 62-73-85, съдебносчетоводни експертизи.
А ню Костадинов Величков, Хасково, ул.
Граф Игнатиев 10, ап. 3, п.к. 6300, тел. 62-92-13,
счетоводител.
Делчо Тончев Овчаров, Хасково, ул. Първи
май 4-В, п.к. 6300, тел 62-80-68, счетоводител.
Златка Николова Митева, Хасково, ул. Граф
Игнатиев 10, ап. 3, п.к. 6300, счетоводител.
Даниела Гочева Кирева, Димитровград, ул.
Бузлуджа 13, п.к. 6400, тел. 0391/6-36-76, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева, Хасково, ул. Единство
27, вх. А, ап. 2, ет. 1, п.к. 6300, тел. 038/628-518,
0889/225-198, съдебно-счетоводни и икономически
експертизи.
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Маргарита Петрова Делчева, Хасково, ул. Г.
Кирков 11, п.к. 6300, тел. 62-86-19, счетоводител.
Кунка Йорданова Кацарова, Хасково, ул. Одрин 33, п.к. 6300, тел. 62-08-71, счетоводител и
експерт по трудови дела.
Руска Милкова Кръстева, Хасково, ж.к. Орфей,
бл. 3, вх. А, ет. 8, ап. 71, п.к. 6300, тел.: 038/620052, 0886/952-787, счетоводител.
Стефан Захариев Славчев, Хасково, ул. Сан
Стефано 16А, п.к. 6300, тел. 62-67-80, счетоводител.
Делчо Лозев Ванчев, Димитровград, ул. Отец
Паисий 1-Б-12, п.к. 6400, тел. 0889/930-399, счетоводни експертизи.
Йоана Блажева Георгиева, Димитровград, ул.
Д. Благоев 25Б, п.к. 6400, счетоводител.
Димитър Кръстев Желев, Димитровград, ул.
Хр. Ботев 7, п.к. 6400, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова, Хасково, ул.
Единство 17, ет. 1, ап. 1, п.к. 6300, тел. 038/6626-17, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова, Харманли, ул.
Ал. Стамболийски 89а, п.к. 6540, тел. 0888/366-114,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ка линка Господинова Иванова, Хасково,
кв. Бадема, бл. 6, вх. А, ап. 1, п.к. 6300, тел.
038/667-450, 0898/319-983, счетоводител.
Мари я Георг иева И ва нова, Хасково, ул.
Светлина 56А, п.к. 6300, тел. 62-74-57, 60-92-55 и
0888/95-83-94, съдебно-счетоводни експертизи.
Евгени Димов Генчев, Хасково, ул. Стефан
Стамболов 0 27А-54, п.к. 6300, тел. 2-45-31 и
0887/440-775, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Иванов Георгиев, Хасково, ул. Драгойна
12-14, ап. 9, тел. 0888/96-99-44, икономист – счетоводител, специалност „счетоводна отчетност“.
Миглена Велинова Велинова, Хасково, п.к.
6300, ж.к. Орфей, бл. 39, вх. А, ет. 7, ап. 74, тел.
038/604 722, 0896/649-652, експерт по икономически
дела (съдебно-счетоводни експертизи).
Мими Делчева Иванова, Димитровград, ул.
Кирил и Методий, бл. 6, ап. 3, тел. 0391/2-77-87,
0899/511-145, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Красимира Кирилова Иванова, Харманли,
п.к. 6540, ул. Н. Господинов 1, тел. 0373/8-45-75,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева, Харманли – 6450,
кв. Тракия, бл. 16, вх. Б, ап. 16, тел.: 0373/82748,
специалист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
Елеонора Данаилова Пенчева, Хасково – 6300,
ул. Булаир 27-29, вх. А, ап. 35, специалист „Счетоводство и контрол“.
Татяна Трендафилова Ванчева, Хасково, ул. Г.
Кирков 16, ап. 76, п.к. 6300, тел. 3-37-42, финансово
счетоводни заключения във връзка със селското
стопанство и застрахователното дело.
Милчо Владимиров Тричков, Димитровград,
ул. Раковски 21-Б-5, п.к. 6400, тел. 0391/2-47-87,
икономика на транспорта.
Калин Александров Найденов, Хасково, ул.
Г. Кирков 86, ап. 4, п.к. 6300, тел. 038/62-25-02,
0887-089-023, счетоводни и общоикономически
експертизи.
Димитър Методиев Топалов, Хасково, ж.к.
Орфей 14-А-68, п.к. 630 0, тел. 038/64-46-65,
0887/983-670, финансово-счетоводни експертизи.
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Красимир Димов Грозев, Свиленград, ул.
Отец Паисий 8А, п.к. 6500, тел. 0379/44-40; 4253 и 0888/930-400, експерт съдебно-счетоводни,
финансово-ценови и технически експертизи.
Лиляна Миткова Фотева, Свиленград, ул. В.
Преслав 4, п.к. 6500, тел. 0379/55-73 и 0888/876-365,
експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови
и технически експертизи.
Георги Стратиев Василев, Харманли, ул. Хр.
Ботев 29А, п.к. 6540, тел. 0888/578-998, експерт
съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.
Радка Иванова Цветкова, Хасково, ул. Иларион
Макариополски 4а, тел. 62-73-36, моб. тел. 0888
71 42 53, икономист-счетоводител.
Пламен Атанасов Атанасов, Хасково, ул. Братя
Миладинови 1, п.к. 6300, тел. 66-11-36, експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Милко Янчев Тенев, Хасково, ул. Ал. Стамболийски, бл. 13, ап. 10, п.к. 6300, тел. 3-14-40 и
0888/782-092, експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.
Надежда Трифонова Желязкова, с. Бодрово,
област Хасковска, тел. 03932/213, експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически
експертизи.
Николай Желязков Николов, Хасково, ж.к.
Орфей, бл. 14, вх. Г, ап. 11, п.к. 6300, тел. 64-46-83,
експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови
и технически експертизи.
Георги Сотиров Вълчев, Димитровград, ул. Ш.
Петьофи 10, п.к. 6400, тел. 0391/5-51-75, експерт
съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.
Милена Георгиева Тодорова, Хасково, ж.к.
Орфей 36-А-54, п.к. 6300, тел. 66-23-66 и 6240-74, икономист по транспорта, специалност
„организация на производството и управление
на транспорта“, оценител на недвижими имоти.
Стефан Атанасов Александров, Свиленград,
ул. Г. Кирков 11, п.к. 6500, тел. 0379/45-85, счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Кера Страхилова Ванкова, Ивайловград, ул.
Ангел Кънчев 21, п.к. 6570, тел. 03661/40-77 и 3162, финансово-счетоводни експертизи.
Дарина Димова Димова, Хасково, ул. Ком
4, вх. А, ап. 12, п.к. 630 0, тел. 038/620 - 048,
0885/700- 780, финансово-счетоводни експертизи.
Даниела Георгиева Стоянова, Хасково, бул.
Илинден 32-38, вх. Б, ап. 12, тел. 0888/819-639,
икономист – специалност – организация на производството в промишлеността.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски
извор, област Хасково, п.к. 6420, ул. Желю Дяков
6, тел. 03936/610, 0898/90-70-12, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов, Хасково, ул. Тимок
65, п.к. 6300, тел. 038/62-53-44, 0886/836-562, магистър по счетоводство и контрол, професионална
квалификация съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул.
Иларион Макариополски 2, п.к. 6500, тел. 0379/720-80, 0878/90-95-92, експерт по оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти.
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Хубин Димитров Хубинов, Хасково, п.к. 6300,
ул. Дунав 22, ет. 4, ап. 8, тел. 038/63-37-06, 0887
263 796, икономист, плановик, синтетик, квалификация – управление и планиране на народното
стопанство.
Шинко Георгиев Забунов, Хасково, п.к. 6300,
ул. Цар Самуил 17, ет. 8, ап. 24, тел. 038/65-4128, 0889/647 351, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи и оценител на
недвижими имоти, експерт по цени и ценообразуване.
Стефания Добрева Иванова, Харманли, ул.
Генчо Стоев 4, п.к. 6450, тел. 0373/84094, 0888
134 986, експерт „Съдебно-икономически експертизи“.
Златка Николова Митева, Хасково, ул. Родосто
9, вх. А, ет. 2, ап. 7, п.к. 6300, тел. 038/62 93 68,
0888 10 10 25, икономист – счетоводител.
Петко Косев Иванов, Димитровград, ул. Гео
Милев, бл. 20, ап. 8, п.к. 6400, тел. 0391/6-32-02,
0897 2046 58, експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, инженер-агроном,
специалист – маркетинг и мениджмърт.
Димитър Милев Стоев, Хасково, кв. Орфей
27А, вх. А, ап. 50, п.к. 6300, тел. 0888/04-52-42,
квалификация „финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата“.
Мария Кръстева Радиева, Хасково, ул. Тимок
73, п.к. 6300, заплащане по труда.
Елена Атанасова Вълчева, Димитровград,
ул. Простор, бл. 6, вх. Б, ап. 9., п.к. 6400, тел.
0391/6-08-40, специалист ТРЗ.
Таня Иванова Зъмбарова, Хасково, ж.к. Орфей, бл. 7-А-38, п.к. 6300, тел. 0887/492-636, ТРЗ.
Любомир Цветков Йотов, София 1124, ж.к.
Яворов, бл. 11, вх. А, партер, ап. 2, тел. 02 846
39 02; 02 846 28 73; 0888 220 716, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта на митническата
и външнотърговска дейности, митнически режим
и процедури, митнически и валутни нарушения
и престъпления, митнически информационни
системи.
Костадинка Георгиева Ненова, Харманли, ул.
Ал. Стамболийски 89а, п.к. 6450, 0888/366 114,
икономист по счетоводната и финансово контролна дейност – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Красимира Тенева Тонева, Харманли, ул.
Св. Кл. Охридски 30, п.к. 6450, тел. 0373/83581,
0889/201-508, специалност организация на производството и управление в промишлеността и
международни счетоводни стандарти.
Златка Василева Игнатова-Станкова, Димит
ровград, ул. Иван Богоридов 11, п.к. 6400, тел.
0888/428 801, икономист.
Славяна Христозова Господинова, Харманли,
бул. България 20, бл. 117, ап. 28, п.к. 6450, тел.:
0373/83905, 0899/558-551, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
Иванка Колева Вълкова, Димитровград – 6400,
ул. Гросето 5, ет. 2, ап. 6, експерт по финансовосчетоводни проблеми.
Радостина Апостолова Жекова, Димитровград,
ул. Захари Зограф 23, п.к. 6400, тел. 0391/2-6304 – оценител на недвижими имоти.
Цветомила Иванова Шишманова, Димитровград, ул. Хр. Ботев 47-Б-4, п.к. 6400, тел.
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0391/6-65-48, 5-63-85 и 0888/553-758, оценител на
недвижими имоти и оценител на предприятия.
Светла Димитрова Стоилова, Хасково, ул.
Княз Дондуков 11, п.к. 6300, тел. 0899 91 78 76,
038/66-33-81, оценител на недвижими имоти.
Иван Георгиев Кьосев, Хасково, ул. Македония
39а, п.к. 6300, тел. 3-31-68, оценител на зем. земи
и трайни насаждения.
Марина Василева Кавракирова, Хасково, ул.
Драгоман 39, п.к. 6300, тел. 62-48-46, 0887 906 400,
оценител на машини и съоръжения.
Трайко Атанасов Кавракиров, Хасково, ул.
Драгоман 39, п.к. 6300, тел. 62-48-66, оценител
на машини и съоръжения.
Елена Димитрова Михайлова, Хасково, ул.
Илинден 32 – 38, вх. Б, ап. 6, п.к. 6300, тел.
3-88-46, оценител на апарати, машини и съоръжения в химическата и хранително-вкусовата
промишленост.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград,
ул. Отец Паисий 5 – 1, п.к. 6400, 0391/2-72-11 и
098/652-126, експерт по съдебно-счетоводни и
финансови експертизи, оценител на движими
вещи и недвижими имоти и др. активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи,
оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Иван Стайков Иванов, Хасково, ул. Подем
4, п.к. 6300, тел. 3-21-82, оценител на зем. земи,
подобренията и насажденията в/у тях.
Петко Михов Михов, Хасково, ул. Дервент
19, п.к. 6300, тел. 3-53-40 и 2-21-20, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Петър Танев Ценов, Димитровград, ул. Захари
Зограф 32-А-18, п.к. 6400, тел. 0391/2-59-09, 0886837- 329, оценител машини и съоръжения.
Стоянка Михайлова Славова, Хасково, ул. Дунав 32-А-13, п.к. 6300, тел. 038/63-90-80, 0886 08 99
02, оценител на зем. земи и подобрения в/у тях.
Анушка Спасова Вальова, Хасково, ул. Страшимир 5 – 9, ап. 45, п.к. 6400, тел. 3-80-49 и 2-20-37,
оценител на зем. земи и инженер ПГС.
Атанас Илиев Янаджиев, Хасково, ул. Ст.
Стамболов 8 – 19, п.к. 6300, тел. 2-15-26, оценител
на зем. земи.
Веско Сталев Сталев, Хасково, ул. Св. св.
Кирил и Методий 82А, п.к. 6300, тел. 2-62-32,
оценител на зем. земи.
Валентина Георгиева Трайкова, Хасково, ул.
Г. Грозев 40 – 56, вх. Д, ап. 21, п.к. 6300, тел.
3-25-64, оценител на зем. земи.
Веселин Георгиев Попов, Хасково, ул. Одрин
19-А-37, п.к. 6300, тел. 65-24-33, оценител на зем.
земи.
Георги Петров Яйцаров, Хасково, ул. Сливница 24-Г-42, п.к. 6300, тел. 3-41-28, оценител на
зем. земи.
Георги Тенчев Пеев, Хасково, ул. Св. св. Кирил
и Методий 105, п.к. 6300, тел. 2-85-49, оценител
на зем. земи.
Драгомир Енев Колев, Хасково, ул. Видин 9-А15, п.к. 6300, тел. 66-23-46, оценител на зем. земи.
Донка М. Воденичарова, Хасково, бул. България 0188-А-8, п.к. 6300, тел. 3-74-14, оценител
на зем. земи.
Димитър Янев Йорданов, Хасково, ул. Бузлуджа 31-33, ап. 1, п.к. 6300, тел. 3-33-31, 0886 764
777, оценител зем. земи.
Емил Любенов Миланов, Хасково, ул. Аида 5-А39, п.к. 6300, тел. 2-93-30, оценител на зем. земи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

Иван Борисов Димов, Хасково, ул. Сан Стефано
7-А-2, п.к. 6300, тел. 6-21-50, оценител зем. земи.
Иван Стоянов Чакъров, Хасково, ул. Дунав
6-Б-93, п.к. 6300, тел. 2-02-15, оценител зем. земи.
Йордан Христов Атанасов, Хасково, ул. Крали
Марко 22, п.к. 6300, тел. 3-61-60, оценител зем. земи.
Павлина Добрева Недева, Хасково, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17, п.к. 6300, тел. 2-02-74,
оценител на зем. земи.
Стефан Иванов Ганев, Хасково, ул. Ятак 14а,
п.к. 6300, тел. 0885 142 247, оценител на зем. земи.
Славка Петрова Аракчиева, Хасково, ул.
Марони 8, п.к. 6300, тел. 6-12-60, оценител на
зем. земи.
Тончо Георгиев Загоров, Хасково, ул. Добруджа
2123, п.к. 6300, тел. 3-62-73, оценител на зем. земи.
Тачо Делчев Чакъров, Хасково, ул. Ал. Константинов 1, п.к. 6300, тел. 3-84-83, оценител
зем. земи.
Таня Ангелова Димитрова, Хасково, ул. Ал.
Стамболийски 17, ап. 7, п.к. 6300, тел. 2-92-61,
оценител зем. земи.
Янка Настева Николова, Хасково, ж.к. Орфей,
бл. 26, ап. 39, п.к. 6300, тел. 2-46-98, оценител на
зем. земи.
Петя Иванова Димитрова, Хасково ул. Аида
5, ап. 15, п.к. 6300, тел. 3-31-00, експерт на медицински, дълготрайни и оборотни активи.
Георги Рангелов Цуков, Димитровград, ул.
Иван Богоров 5, п.к. 6400, тел. 0989/906820,
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
материални активи.
Нина Иванова Вълкова, Хасково, ул. Иван Асен
23 – 27, ап. 17, вх. А, п.к. 6300, тел. 038/62-80-87,
експерт по цени на оборотни материални активи.
Иванка Борисова Христова, Хасково, ул.
Брегалница 3 – 5, вх. А, ет. 2, ап. 6, п.к. 6300,
тел. 038/62 02 78, офис 038/63 12 33, 089844 47
41, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Златка Атанасова Христова, Димитровград,
ул. Христо Ботев 38, вх. Е, ап. 4, п.к. 6400, тел.
0391/6-32-02, 0898 804 258, експерт – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Петър Илиев Янакиев, Хасково, ул. Г. Делчев
2 – 4, п.к. 6300, тел. 66-37-41, 0889 761 825, оценител
на машини и съоръжения.
Георги Стойчев Стаматов, Хасково, ул. Доган Хисар 7, п.к. 6300, тел. 3-48-80, оценител на
машини и съоръжения и ДМА.
Мариана Георгиева Тодорова, Хасково, ул.
Добруджа 43, п.к. 6300, тел. 66-43-66, 62-03-08
и 0889/515773, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Нели Христова Енчева, Димитровград, ул.
Хан Аспарух 16, тел. 0391/2-21-01;0887 747 728,
оценител на земеделски земи, трайни насаждения
и недвижими имоти.
Никола Стоянов Стоянов, Хасково, ул. Одрин
18-Б-21, п.к. 6300, тел. 3-11-51, стоков контрол.
Христина Спасова Димитрова, Хасково, п.к.
6300, ул. Г. Кирков 16, ет. 3, ап. 13, 0898/311-326,
експерт по „Митнически проблеми и оценка на
материални активи“.
Владимир Георгиев Матеев, Хасково – 6300, ул.
Сан Стефано 24, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 038/625851, 0888-949-919, инженер по горско стопанство,
кандидат на селскостопанските науки.
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Дарина Георгиева Кафтанска, Хасково, ул.
Ветрен 8, ет. 3, ап. 6, тел. 038/629-046, 038/622-170,
038/603-270, 0889/360-010, специалист по банково
дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност
и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев, Димитровград, ул.
Цар Симеон 3-А-4, тел. 0391/27239, 0878/119-891,
съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Костов Митрев, Хасково, ул. Одеса
5, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
Богдан Иванов Машонов, Хасково, ж.к. Орфей
4, ап. 7, п.к. 6300, тел. 4-44-92, минен инженер.
Владимир Георгиев Матеев, Хасково, ул. Сан
Стефано 24, п.к. 6300, тел. 2-59-51, инженер-лесовъд.
Дора Димчева Господинова, Хасково, ул. П.
Евтимий 13, ап. 19, п.к. 6300, електронна техника
и микроелектроника.
Петър Ангелов Венков, Хасково, ул. Светлина
26, п.к. 6300, тел. 3-25-69, 0887/311013, машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Атанаска Славилова Тенева, Хасково, ул. Червена стена 7-А-16, п.к. 6300, тел. 3-10-30 и 3-19-81,
машинен инженер.
Михаил Ангелов Хаджиангелов, Хасково, ул.
Атанас Узунов 8, п.к. 6300, тел. 038/65-41-55, 0889
729 142, машинен инженер-електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и
съоръжения.
Анушка Спасова Вальова, Хасково, ул. Страшимир 5 – 9, ап. 45, п.к. 6400, тел. 3-80-49 и 2-2037, инженер ПГС.
Иван Стоянов Иванов, Хасково, ул. Драгоман
68, ап. 6, п.к. 6300, инженер по горско стопанство.
Никола Господинов Андонов, Хасково, кв. Бадема 15-А-10, п.к. 6300, тел. 66-70-03, машинен
инженер.
Петър Сталев Найдев, Хасково, ул. Добруджа
45-Б-33, п.к. 6300, тел. 2-35-83, инженер електрически централи и мрежи.
Георги Иванов Атанасов, Хасково 6300, ул. А.
Кожухаров 48, тел. 038/63-49-33, инженер слаби
токове.
Иван Димитров Костадинов, Хасково, ул.
Червена стена 13, п.к. 6300, тел. 3-38-58, инженер
по електроника.
Димитър Кирев Димитров, Хасково, ул. Драгоман 28, п.к. 6300, тел. 2-34-65, инженер парни
котли.
Димитър Милев Стоев, Хасково, кв. Орфей
27А, вх. А, ап. 50, п.к. 6300, тел. 0888/04-52-42,
машинен инженер.
Васил Танев Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 2, вх. Ф, ет. 2, ап. 68, п.к. 6600, тел.
0361/8-49-55, 0899/742-932, експерт по радиоелектронна техника и оценка на материални активи.
Христо Асенов Араклиев, Хасково – 6300, ул.
Цар Страшимир 19, тел. 038/661-900, 0878/140- 091,
0887/249- 609, спец иа л нос т – с ъобщ и т ел на и
осигурителна техника и системи, квалификация – измерване в кабелни линии и съоръжения,
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селищни и магистрални кабелни линии, трафикът
в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на сгради и сертифициране
на сгради.
Антони Иванов Тодоров, Харманли, ул. Т. Каблешков 2, п.к. 6450, тел. 0373/87891, 0889/318-788,
инженер по механизация на горското стопанство,
горската промишленост и дърводобива.
Лидия Василева Атанасова, Хасково, кв. Орфей
36-А-63, п.к. 6300, тел. 4-35-71, В и К инженер.
Стоян Делчев Матев, Хасково, ул. Ив. Вазов
4, п.к. 6300, тел. 2-88-69, В и К инженер.
Петко Стоянов Петров, Хасково, ул. Кокиче
16, ап. 4, ет. 2, п.к. 6300, тел. 3-28-41, 0898-45-74-97,
машинен инженер и експерт по автотехническа
експертиза.
Димитър Петков Костадинов, Хасково, кв. Бадема 18-Б-36, п.к. 6300, тел. 3-23-57 и 3-23-54,
двигатели с вътрешно горене.
Димитър Тенчев Тенчев, Хасково, ул. Ген.
Колев 2, п.к. 6300, тел. 2-23-72, двигатели с
вътрешно горене.
Димо Колев Димов, Хасково, ул. Ген. Колев
22, вх. Б, п.к. 6300, тел. 3-73-10, инженер – двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Нели Калоянова Френгова, Димитровград,
ул. Захари Зограф 31-А-10, п.к. 6400, тел. 2-29-21,
двигатели с вътрешно горене.
Недю Леков Недев, Хасково, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17, п.к. 6300, тел. 3-16-82, двигатели с
вътрешно горене.
Слави Димитров Юруков, Хасково, ул. Момчил
войвода 12, п.к. 6300, двигатели с вътрешно горене.
Недялко Атанасов Апостолов, Хасково пк.
6300, бул. България 45, тел. 0888 68 32 06; 038/62
30 37, двигатели с вътрешно горене.
Христо Генов Русев, Хасково, ул. Одрин 11,
п.к. 6300, тел. 0895/558-515, специалист двигатели
с вътрешно горене, автотехнически и оценителни
експертизи.
Станимир Костов Петров, Харманли, ул. Лозенец 7, бл. 48, вх. В, ет. 1, ап. 3, п.к. 6450, тел.
0373/8 41 17, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Иван Димов Янков, Хасково, ул. Спорт 6, п.к.
6300, тел. 2-72-22, технолог по тютюна.
Димитър Желев Бойчев, Хасково, ул. Г. С.
Раковски 30-В-4, п.к. 6300, тел. 3-46-93, телефонотелеграфен инспектор.
Делка Георгиева Стойнова, Хасково, ул. Ген.
Колев 18, п.к. 6300, тел. 2-89-27, техник млеко
преработване.
Василка Ангелова Димова, Хасково, ул. Добруджа 21 – 23, вх. А, ап. 16, п.к. 6300, тел. 3-56-24,
0884 710 348, архитект.
Никола Тодев Делчев, Хасково, ул. Заря 12,
п.к. 6300, тел. 038/62-02-74, 0888-975-807, инженер – геодезист, проектант, експерт – оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, на зем. земи.
Димитър Илиев Хаджиев, Хасково, ул. Вихър
3, ап. 6, п.к. 6300, тел. 3-70-27, геодезист.
Мария Георгиева Атанасова, Хасково, ул. Одрин 9А, п.к. 6300, тел. 3-29-95, геодезист.
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Тодор Вълчев Ташев, Хасково, ж.к. Орфей,
бл. 27б, вх. В, ет. 8, ап. 62, п.к. 6300, тел. 64-4926, геодезист – оценител на недвижими имоти.
Делчо Русев Джаков, Хасково, ул. Бузлуджа
31-33, п.к. 6300, тел. 2-72-77 и 2-72-74, геодезист.
Радю Добрев Радев, Хасково, ул. Св. св. Кирил
и Методий 1, п.к. 6300, тел. 2-04-36, геодезист.
Тачо Делчев Чакъров, Хасково, ул. Ал. Константинов 1, п.к. 6300, тел. 3-84-83, геодезист.
Катя Делчева Димова, Хасково, ул. Македония
39, п.к. 6300, тел. 66-46-17 и 0888/626-555, строителен инженер и оценител на недв. имоти, зем.
земи и трайни насаждения.
Лидия Пенчева Господинова, Хасково, ул. Ст.
планина 41 – 45, п.к. 6300, тел. 038/63-17-87, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселина Лозева Русева, Хасково, ул. Г. Бенковски 24 – 32, п.к. 6300, тел. 2-61-79, 0887 583 424,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Кинка Хараланова Матанова, Хасково, ул.
Оборище 33, п.к. 6300, тел. 2-23-33, строителен
инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева, Хасково, ул. П.
Р. Славейков 3, ет. 1, п.к. 6300, тел. 3-57-05 и
0887/66-36-14, строителен инженер по транспортно
строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева, Хасково, ул. Г. Кирков
56 – 66, вх. Г, ап. 11, п.к. 6300, тел. 038/65-91-95,
0887/414163, инженер по геодезия, картография и
фотограметрия, оценител на недвижими имоти,
правоспособно лице по кадастъра.
Веселина Емилова Филипова, Хасково, ул.
Драгоман 13, п.к. 6300, тел. 2-09-09, промишлено
и гражданско строителство.
Мариана Тодорова Тодорова, Хасково, ул. Цар
Калоян 19 – 25, вх. А, ап. 44, п.к. 6300, тел. 0887
938 135, 0895 511 302, строителен инженер.
Христо Петров Стоев, Хасково, ул. Граф Игнатиев 6 – 10, п.к. 6300, тел. 2-58-78, стр. техник
и геодезист.
Христо Иванов Кьосев, Хасково, ул. Толбухин
69, п.к. 6300, тел. 2-56-66, стр. техник.
Петко Милоров Ангелов, Хасково, ул. К. Величков 21 – 23, п.к. 6300, тел. 2-57-46, стр. техник.
Грозьо Милев Петров, Хасково, ул. Раковска
30, п.к. 6300, тел. 62-54-17, стр. техник.
Александър Иванов Попов, Хасково, ул. 19-ти
февруари 5, п.к. 6300, тел. 2-78-06, стр. техник.
Стойчо Тенев Попов, Хасково, ул. Г. Иванов
105, п.к. 6300, тел. 2-95-76, стр. техник.
Нели Христова Енчева, Димитровград, ул.
Хан Аспарух 16, тел. 0391/2-21-01;0887 747 728,
експерт по геодезия и картография, машини и
апарати на ХВП.
Петко Николов Рашев, Хасково, ул. Св. св.
Кирил и Методий 57, вх. Б, ет. 2, ап. 4, п.к. 6300,
инженер по геодезия, картография и фотограметрия, консултант по безопасността при превоз на
опасни товари по шосе от товари с UN с 1202,
1203, 1223.
Запрян Йорданов Запрянов, Хасково, ул. Г.
Кирков 71, вх. Б, ет. 3, ап. 30, п.к. 6300, инженер
по метеорология, геодезия и картография.
Екатерина Александрова Стоева, Хасково,
ул. Ал. Стамболийски 25, ет. 2, п.к. 6300, 0886
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260 190, тел. 60-80-25, инженер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Димчо Стефанов Трендафилов, Харманли,
ул. Димитър Полянов 3, п.к. 6450, моб. тел.
0886 116 976, строително-технически и оценъчни
експертизи.
Дучко Георгиев Христов, Хасково, ул. Булаир
27А, п.к. 6300, тел. 2-71-60, рационализации.
Димитрия Минкова Желева, Хасково, ул. Г.
Бенковски 24 – 32, вх. Б, ап. 46, тел. 0896/173-360,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, ул. Черно море 22, тел. 0888/201-190, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова, Димитровград, ул.
Чудомир 5, тел. 0391-64022, 0896/861-173, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, ул. Захари
Зограф 32-А-18, п.к. 6400, тел. 0391/2-59-09, 0886837-329, оценител машини и съоръжения.
Инж. Недялко Атанасов Апостолов, Хасково,
бул. България 45, тел. 0888/683-206, инженернотехнически експертизи.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Венета Миткова Добрева, Кърджали, кв. Възраждане 3, тел. 0897-801-122; 0899/147-621, експерт
по биологични и екологични проблеми и тяхна
оценка.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Мая Иванова Кичева, София, п.к. 1000, ул.
Неофит Рилски 25, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“,
квалификация – „Биохимия – ензимен анализ,
хроматографски и електрофоретични техники за
разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични
техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Гого Янков Гогов, Хасково, ул. Светлина 11,
п.к. 6300, тел. 2-06-70, ветеринарен лекар.
Петко Атанасов Кирчев, Хасково, ул. Толбухин 57, п.к. 6300, тел. 2-33-11, ветеринарен лекар.
Делчо Петров Дойков, Харманли, бул. България, бл. 48, вх. Б, ап. 22, ет. 3, п.к. 6450, 0895/085050, ветеринарен техник.
Колю Минков Христов, Хасково, ул. Асен
Златаров 18А, п.к. 6300, тел. 2-68-64, агроном.
Марин Петров Петров, Хасково, ул. Ленин
13-А, п.к. 6300, тел. 3-89-66, агроном.
Стайко Вълчев Черкезов, Хасково, ул. Раковски
15-Б, п.к. 6300, тел. 3-84-95, 66-61-61, агроном.
Златка Димитрова Долапчиева-Балабанова,
Ивайловград, ул. Ал. Стамболийски 6, п.к. 6570,
тел. 03661/40-30 дом., 25-57 служебен, агроном и
оценител земеделски земи.
Стефан Любенов Вангелов, Хасково, ул. Цар
Симеон Велики 1, п.к. 6300, тел. 038 63 19 07, 0887
94 07 78, агроном, оценител на земеделски земи.
Росен Колев Панев, Хасково, ул. Бузлуджа 30,
п.к. 6300, тел. 2-58-84, агроном.
Васил Петров Петров, Харманли, ул. Братя
Миладинови 36, п.к. 6450, 0887 220 897, агроном – полевъд.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Ирко Иванов Петров, Хасково – 6300, ж.к.
Бадема, бл. 23, тел. 038/62-49-31, специалност – археология.
Мариана Ангелова Славова, Хасково – 6300,
ул. Черешово топче 7 – 9, тел. 038/62-49-31 специалност – нумизматика.
Станислав Стоянов Илиев, Хасково – 6300,
ул. Иван Асен 7 – 9, ап. 6, тел. 038/62-49-31, специалност – археология.
Розалина Иванова Гогова, Хасково – 6300,
ул. Драгоман 90, тел. 038/62-42-28, етнография.
Красимира Цветанова Узунова, Хасково – 6300,
ул. Бенковски 52-а, тел. 038/62-45-08, етнография.
Владимир Митков Димитров, Хасково – 6300,
ул. Дондуков 5, тел. 038/62-42-28, художник-реставратор.
Емануил Димитров Манолов, Хасково – 6300,
ул. Беласица 11-15-А-14, тел. 038/62-29-01, художник.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Христо Йорданов Йорданов, Хасково, ул.
Войводска 10, п.к. 6300, тел. 2-79-98, метеоролог.
Димитрийка Николова Трендафилова, п.к.
6400, Димитровград, ул. Емилиян Станев, бл. 7,
вх. Е, ап. 17, тел. 0391-5-21-28, труд и работна
заплата, управление на персонал и кадри.
Валентина Димитрова Димитрова, Харманли,
бул. Бенковски 5, ет. 2, ап. 8, тел. 0888/638-377,
златар, външнотърговски сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изкупуване на
изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
1744
43. – Министърът на околната среда и во
дите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на
водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за
осигуряване на вода за други цели. Водовземното
съоръжение – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в баремски водоносен хоризонт, водно тяло BG1G0
000К1b041 – карстови води в Русенската формация, ПИ № 6642.501.2624 по плана на Силистра,
при географски координати: N – 44 градуса 06
минути 36,3 секунди; Е – 27 градуса 15 минути
54,6 секунди, геодезически координати: Х 9 586
469,10; Y 4 785 212,61, надморска височина – 29,0 м.
Проектни параметри на ползването: дълбочина
на тръбния кладенец до 120 м, прикриваща метална колона с диаметър 426/9 мм в интервала
от повърхността до 30 м, циментация от 30 м
до повърхността, прикриваща метална колона с
диаметър 219 мм от 60 до 30 м, открит ствол с
диаметър 190 мм, в интервала от 60 до 120 м.
Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – до 1,30 л/сек. Проектен максимален дебит на
водочерпене – до 5 л/сек. Проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – 5 м.
Дейности за проучване на подземните води:
опитно водочерпене с максимално възможния
дебит, хидравлични тестове при разрешения дебит
и на три степени за определяне на хидравличната ефективност на съоръжението, анализ на
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актуалния химичен състав на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждането
на съоръжението: да се изпълнят комплексни
сондажно-геофизични изследвания за изучаване
на литоложкия строеж в частта от водоносния
хоризонт. Експлоатационните характеристики
на тръбния кладенец да се определят, като се
отчете взаимодействието със съществуващите
съоръжения. При реализиране на проектното
водовземане да не се създават допълнителни
понижения, по-големи от разрешеното максимално допустимо понижение в тръбен кладенец
„Еми“ – АД. От изграденото водовземно съоръжение да не се отказва водоснабдяване на други
съседни имоти в рамките на максималния му
технически възможен дебит. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
1679
18. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1.
Цел на заявеното водовземане – за отдих. 2.
Находище на минерална вода, от което се предвижда водовземането – район „Североизточна
България“ – подземни води от малмоваланжския
водоносен хоризонт с температура, по-висока от
20°С – област Варна, област Добрич, област Шумен – № 100 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на
Закона за водите, участък к. к. Св. св. Константин
и Елена. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – сондаж
№ Р-134х. 4. Мястото на използване на водите,
местността, административно-териториалната и
териториалната единица, кодът по единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): обект – хотел, в поземлен
имот № 10135.2569.146 (стар идентификатор пл.
№ 147, кв. 73, п. VІІІ), местност Св. св. Константин и Елена, по плана на Варна, ЕКАТТЕ
10135.5. Проектните параметри на водовземането,
включително: а) количество на водите: разрешен
дебит: 0,03 л/сек, разрешен годишен воден обем:
946,1 м 3/годишно; б) понижение на водното ниво:
експлоатационното водно ниво на водоизточника
да не се снижава под котата на самоизлива на
водоизточника +19,90 м, която да не се променя
през целия срок на действие на разрешителното.
6. Условията, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите: 6.1. да упражни
правото на водовземане от сондаж № Р-134х в
обекта на водоснабдяване не по-късно от 1 година от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и
годишен воден обем; 6.2. да ползва минерална
вода от сондаж № Р-134х единствено в посочения
в разрешителното обект на водоснабдяване, като
спазва определената цел на използване на минералната вода; 6.3. да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти; 6.4. да не препятства ползването
на минерална вода от сондаж № Р-134х по други
разрешени от министъра на околната среда и
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водите водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща
такса за водовземане за разрешения годишен
воден обем, като същата се дължи считано от
начални я срок на разрешителното съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. 7. Заинтересуваните могат да представят
писмени възражения и предложения в 14-дневен
срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
1680
79. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел
на заявеното водовземане – за спорт и отдих.
2. Находище на минерална вода, от което се
предвижда водовземането – находище „Хисаря“,
област Пловдив, община Хисаря, Хисаря – № 93
от приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона
за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – каптиран естествен извор „Чаир баня“. 4. Мястото на
използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица,
кодът по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици за всяко място на използване(ЕКАТТЕ):
обект – хотелски комплекс, в УПИ ІІІ-1182 в
кв. 36, по плана на гр. Хисаря, област Пловдив,
ЕКАТТЕ 77270. 5. Проектните параметри на водовземането, включително: а) количество на водите:
разрешен дебит: 0,15 л/сек; разрешен годишен
воден обем: 4730,4 м 3/годишно; б) понижение на
водното ниво: експлоатационното водно ниво в
каптиран естествен извор „Чаир баня“ да не се
снижава под котата на самоизлива +334,01 м,
която да не се променя през целия срок на
действие на разрешителното. 6. Условията, при
които би могло да се предостави правото за използване на водите: 6.1. да упражни правото на
водовземане от каптиран естествен извор „Чаир
баня“ в обекта на водоснабдяване не по-късно
от една година от началния срок на действие на
разрешителното, като не надвишава разрешения
дебит и годишен воден обем; 6.2. да ползва минерална вода от каптиран естествен извор „Чаир
баня“ единствено в посочения в разрешителното
обект на водоснабдяване, като спазва определената цел на използване на минералната вода; 6.3.
да не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното за ползване, от други обекти;
6.4. да не препятства ползването на минерална
вода от каптиран естествен извор „Чаир баня“
по други разрешени от министъра на околната
среда и водите водовземания; 6.5. ежегодно да
заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано
от началния срок на разрешителното съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. 7. Заинтересуваните могат да представят
писмени възражения и предложения в 14-дневен
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срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
1681
53. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на дублиращо
съоръжение за подземни води, предназначено за
водовземане, като част от водовземната система
за осигуряване на вода за питейно-битови цели
на населено място. Съоръжението – тръбен кладенец, ТК 3а, ще бъде изградено в неоген – кватернерен водоносен хоризонт, водното тяло
BG3G0000N018 – неоген – Пазарджишки – Пловдивски район, в имот № 124008, м. Черньовица
в землището на с. Старосел, община Хисаря,
област Пловдив, при координати на тръбния
кладенец ТК 3а: N – 42 градуса 27 минути 22,08
секунди, Е – 24 градуса 34 минути 58,5 секунди.
При реализиране на предвиденото водовземане
няма да бъдат създадени допълнителни понижения, по-големи от разрешените, в останалите
съоръжения от водовземната система. Проектни
параметри на ползването: дълбочина на тръбния
кладенец: ТК 3а до 23 м, диаметър на експлоатационната колона ∅ 250 мм от повърхността до
23 м, филтърна част от 6,50 до 19 м, засипка на
филтъра от 23 до 6 м и задтръбна циментация на
експлоатационната колона от 6 м до повърхността.
Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 2,20 л/сек. Проектен максимален дебит на
водочерпене – 2,20 л/сек. Проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – по 2,30
м. Дейности за проучване на подземните води:
изучаване структурата и филтрационните характеристики на водоносния хоризонт, химичния състав
и физикохимичните свойства на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: водовземното съоръжение – Тк 3а,
ще работи при взаимодействие със съществуващи
тръбни кладенци, които са част от водовземната
система на ПС „Беловица“. При изграждане на
тръбния кладенец да се минимализира черпенето
от съществуващите кладенци с цел предотвратяване на колматация в прифилтровата зона на
изгражданото съоръжение. След изграждане на
съоръжението и въвеждането му в експлоатация
дублираният ТК 3 да се оборудва за мониторинг
на нивото на подземните води. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
ул. Уилям Гладстон 67.
1682
21. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
ЗПБ съобщава, че предстои откриване на производство за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в следните площи:
1. Дръмски връх, разположена в землището на
гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област; 2. Мизия 2, разположена в землището на
с. Върбешница, община Мездра, област Враца.
1837
3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конку рси за: професори
по: 05.02.06 статистика и демография – един;
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05.11.01 социология – един, със срок 3 месеца;
доценти по: 05.05.12 финансово право – един;
01.06.04 молекулярна биология – един; 02.05.12
метрология и метрологично осигуряване – един;
01.06.04 молекулярна биология (молекулярна
имунология) – един; 01.06.10 биохимия – един,
със срок 3 месеца; асистенти по: 05.03.14 етнография (етнология на съвременността) – един;
01.04.11 метеорология – един, със срок 3 месеца;
05.04.20 германски езици (съвременен английски
език – практически курс) – двама, със срок 2 месеца; международни отношения (05.05.15 международно право и международни отношения и 05.11.02
политология) – двама; 05.04.35 езици на народите
на Азия, Африка и Америка (арменски език – практически курс – един; японски език – практически
курс – един); 05.04.20 германски езици (практически английски език) – един; 05.04.18 славянски
езици (украински език) – един; 05.02.20 социално управление – един; 05.04.21 романски езици
(съвременен италиански език – практически
курс) – един; 05.04.22 класически езици (латински език с медицинска терминология) – един;
03.01.02 анатомия, хистология и цитология – един;
01.06.17 физиология на животните и човека – един,
със срок 1 месец; асистент по чл. 68, ал. 1, т. 1
КТ по 05.08.33 теория и история на културата
(корейска култура) – един, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
1963
2. – Софийският университет „Св. Климент Ох
ридски“ обявява конкурси за нуждите на Медицинския факултет и на Университетска болница „Лозенец“ за: доценти по: 03.01.36 офталмология – един;
03.01.35 ото-рино-ларингология – един; 03.01.58
физио т ера п и я, к у рор т олог и я и рехаби л и тация – един, със срок 3 месеца; асистенти по:
03.01.35 ото-рино-ларингология – двама; 03.01.36
офталмология – един; 03.01.58 физиотерапия,
курортология и рехабилитация – един; 03.01.03
патологоанатомия и цитопатология – един, със
срок 2 месеца; 03.01.38 анестезиология и реаниматология – двама; 03.01.24 фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) – двама; 03.01.32
хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,
радиационна и др.) – двама; 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията (сестрински грижи) – двама; 03.01.13
вътрешни болести (пропедевтика на вътрешните
болести) – един, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
1962
28. – Лесотехническият университет – София,
Фак ултет „Ветеринарна медицина“, обявява
конкурс за доцент по 04.03.12 епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните
заболявания по животните със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат всеки работен ден от 9 до 12 ч. и
от 13 до 16 ч. в канцеларията на ЛТУ, стая № 6,
партер, бул. Климент Охридски 10, София 1756.
1647
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40. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за: професори по: 05.02.06 статистика и демография (икономическа статистика) – един; 05.02.18 икономика
и управление (глобализация в туризма) – един;
двама преподаватели по френски език, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС, кабинет 2038,
тел. 02/81-95-390.
1673
23. – Техническият университет – София, обявява към Колежа в Сливен конкурс за професор
по 02.12.03 технология на текстилните материали
към секция „Техника“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Колежа – отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044 667 323.
1580
2. – Югозападният университет „Неофит Рил
ски“, Благоевград, обявява конкурси за: професори
по: 02.22.01 екология и опазване на екосистемите
(горски пожари) – един; 05.08.33 теория и история на културата (древнотракийско наследство в
българската народна култура) – един; доцент по
05.03.06 история на България (нова и най-нова
българска история), всички със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.05.15 международно право и международни отношения – един; 05.04.18 славянски
езици (сръбски и хърватски език) – един; 02.22.01
екология и опазване на екосистемите (опазване
на въздуха от замърсяване) – един, със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората (нова сграда), ет. 1, стая
106, тел. (073) 588-566, 0882-818-566.
1829
61. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“, Бургас, обявява конкурси за: доценти по:
05.04.18 славянски езици (полски език) – един;
01.06.16 физиология на растенията – един; 01.05.04
аналитична химия – един, със срок 3 месеца;
асистенти по: 02.22.02 технология за пречистване
на водите – един; 02.10.09 процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология – един,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, Бургас, ж.к.
П. Р. Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056/858-210.
1828
27. – Пловдивският университет „Паисий Хи
лендарски“ обявява конкурси за: професори по:
05.07.03 методика на обучението (изобразително
изкуство) – един; 05.07.05 теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка
(спортна статистика и ОНИР) – един, двата със
срок 3 месеца; асистенти по: 05.04.18 славянски
езици (история на чешкия език и практически
чешки език) – един; 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия (антична и западноевропейска литература и сравнително литературознание) – един;
01.05.03 органична химия – един, трите със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261-408.
1648
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55. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за доцент по 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията към секция „Здравен мениджмънт“
на Катедрата по здравен мениджмънт, икономика
на здравеопазването и обща медицина със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в личен състав на университета,
бул. Васил Априлов 15А, тел. 602-224.
1646
18. – А г рарн и я т у н и верси те т – П ловди в,
обявява конкурс за професор по 04.02.04 хранене
на селскостопанските животни и технология на
фуражите със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/654-323.
1761
414. – Университетът по хранителни техноло
гии – Пловдив, обявява конкурси за: професор по
05.02.18 икономика и управление (реинженеринг на
индустриалните организации); доцент по 02.11.16
хладилна технология на хранителните продукти
(хладилна технология на животинските продукти), двата със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
Пловдив, бул. Марица 26, тел. 64-30-31.
1760
48. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за
старши научен сътрудник І ст. по 05.03.12 археология за нуждите на Секция за средновековна
археология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Съборна 2, тел. 988-24-06.
1830
120. – Институтът по история при БАН – Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 05.03.06 история на България за нуждите
на РИМ – Силистра, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, тел. 870-85-13.
1702
107. – Институтът по математика и инфор
матика при БАН – София, обявява конкурси
за старши научен сътрудник I ст. по 01.01.02
алгебра и теория на числата – един; 01.01.12
информатика – един, и двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 8, тел. 979-28-48.
1548
74. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН – София, обявява
конкурси за: старши научен сътрудник І ст. по
01.03.01 теоретична и математическа физика със
срок 2 месеца; научен сътрудник по 01.03.04 ядрена физика със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 979-5981.
1560
67. – Медицинският факултет към Медицин
ския университет – София, обявява за Катедрата
по физикална медицина и рехабилитация конкурс
за двама асистенти по 03.01.58 физиотерапия,
курортология и рехабилитация със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
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менти и справки – в Катедрата по физикална
медицина и рехабилитация, София 1431, бул. Св.
Г. Софийски 1, тел. 923-03-32.
1687
131. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за
доцент по 01.05.02 неорганична химия със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във факултета, ул. Дунав 2,
тел. 923-65-36.
1677
83. – Медицинският факултет към Медицин
ския университет – София, обявява конкурс за
Катедрата по обща и оперативна хирургия за
двама асистенти по 03.01.37 обща хирургия за
нуждите на УМБАЛ „Александровска“ със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в секретариата на Катедрата по обща и оперативна хирургия – София,
бул. Г. Софийски 1, тел. 923-06-50.
1700
84. – Медицинският факултет при Медицин
ския университет – София, обявява конкурс
за Катедрата по социална медицина и здравен
мениджмънт за професор по 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията за нуждите на секция „Социална
медицина“ със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
Катедрата по СМЗМ, МБАЛ „Царица Йоанна“,
София 1527, ул. Бяло море 8, ет. 4, тел. 9432-456;
9432-159.
1701
674. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве обявява конкурс
за доцент по 03.01.53 социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за
Катедрата по здравна политика и мениджмънт
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки: тел./факс 9432127, София,
ул. Бяло море 8, МБАЛ „Царица Йоанна“, ет. 5,
Факултет по обществено здраве – деканат.
1676
64. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, Со
фия, обявява конкурси за старши научен сътрудник II ст. по 03.01.40 ортопедия и травматология
към Секцията по ортопедична травматология със
срок 2 месеца; научен сътрудник по 03.01.42 урология към Клиниката по урология за възрастни
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в София, бул. Тотлебен
21, тел. 91-54-400 – д-р Карабелова.
1549
5. – Етнографският институт с музей при
БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по 05.03.14 етнография за
нуждите на секция „Българска традиционна
култура“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЕИМ – БАН, канцелария, София, ул. Московска
6А, тел. 988 42 09.
1769
4. – Институтът по почвознание „Н. Пушка
ров“ при ССА – София, обявява конку рс за
старши нау чен сът рудник ІІ ст. по 04.01.02
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почвознание със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Шосе Банкя 7.
1675
75. – Община Генерал Тошево, област Добрич,
на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че е извършила продажби през 2009 г. по реда на ЗПСК на
следните обекти частна общинска собственост:
1. незавършена училищна сграда и дворно място
2710 кв. м – УПИ № Х кв. 14 по ПУП на с. Люляково, купувач – Димитър Костадинов Иванов,
адрес: Ген. Тошево, ул. Леонти Бакларов 12,
област Добрич, продажна цена – 10 321,40 лв.
с включен ДДС; срок и условия за плащане –
24.II.2009 г. и еднократно плащане, договор за
продажба № 030 от 14.II.2009 г., вп. под № 197, том
І, вх. рег. № 989 от 25.II.2009 г. в СВ при ГТРС;
2. дворно място 1220 кв. м – УПИ № І кв. 78
(промишлен терен) по ПУП на с. Кардам, община
Ген. Тошево, област Добрич, купувач – „Проджект
партнерс“ – ООД, ЕИК 175230589 – Роман Иванов
Воински, адрес – София, ул. Пирин 91, продажна
цена – 3864,96 лв., с включен ДДС, срок и условия
за плащане – 9.V.2009 г. и еднократно плащане,
договор за продажба № 066 от 29.IV.2009 г., вп.
под № 27, том ІV, вх. рег. № 2253 от 13.V.2009 г. в
СВ при ГТРС; 3. дворно място 2205 кв. м – УПИ
№ ІІ кв. 78 (промишлен терен) по П У П на
с. Кардам, община Ген. Тошево, област Добрич,
купувач – „Проджект партнерс“ – ООД, ЕИК
175230589 – Роман Иванов Воински, адрес – София, ул. Пирин 91, продажна цена – 6985,44 лв.,
с включен ДДС, срок и условия за плащане –
9.V.2009 г. и еднократно плащане, договор за
продажба № 067 от 29.IV.2009 г., вп. под № 28, том
ІV, вх. рег. № 2254 от 13.V.2009 г. в СВ при ГТРС;
4. дворно място 2740 кв. м – УПИ № ІV кв. 78
(промишлен терен) по ПУП на с. Кардам, община
Ген. Тошево, област Добрич, купувач – „Проджект партнерс“ – ООД, ЕИК 175230589 – Роман
Иванов Воински, адрес – София, ул. Пирин 91,
продажна цена – 8680,32 лв., с включен ДДС,
срок и условия за плащане – 9.V.2009 г. и еднократно плащане, договор за продажба № 068
от 29.IV.2009 г., вп. под № 29, том ІV, вх. рег.
№ 2255 от 13.V.2009 г. в СВ при ГТРС; 5. дворно
място 1200 кв. м – УПИ № ІІІ кв. 78 (промишлен терен) по ПУП на с. Кардам, община Ген.
Тошево, област Добрич, купувач – „Проджект
партнерс“ – ООД, ЕИК 175230589 – Роман Иванов
Воински, адрес – София, ул. Пирин 91, продажна
цена – 3801,60 лв., с включен ДДС, срок и условия
за плащане – 9.V.2009 г. и еднократно плащане,
договор за продажба № 069 от 29.IV.2009 г., вп.
под № 30, том ІV, вх. рег. № 2259 от 13.V.2009 г.
в СВ при ГТРС.
1607
7. – Община Свищов на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през периода януари – декември
2009 г. са сключени следните приватизационни
сделки чрез търг с явно наддаване: 1. обект „Бивш
КТП, бивша маслобойна“, намиращ се в ЗУПИ Х
на с. Драгомирово, продаден на Христо Илиев
Флорев за сумата 34 800 лв. с ДДС, изплатена
изцяло; 2. обект „Бивше караулно“, намиращ
се в ЗУПИ ІХ на с. Драгомирово, продаден на
Христо Илиев Флорев за сумата 11 400 лв. с
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ДДС, изплатена изцяло; 3. кабинет № 36 на ул.
Петър Ангелов 32 в Свищов, продаден на Петра
Иванова Флорева за сумата 12 600 лв. с ДДС,
изплатена изцяло; 4. кабинет № 35 на ул. Петър
Ангелов 32 в Свищов, продаден на ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ д-р Красимир Димитров“ за
сумата 12 600 лв. с ДДС, изплатена изцяло; 5.
селскостопански сгради, масивни ж. б. ел., 1 ет.,
строени 1967 г., разположени в имот кад. № 000055
(държавна собственост), представляващи: 1.
свинарник със ЗП – 522 кв. м; 2. склад за нафта
със застроена площ – 23 кв. м; 3. краварник с
фуражомелка, учебни кабинети, битова стая и
санитарен възел със ЗП – 443 кв. м, намиращ се
в с. Овча могила в местността Западно от село,
продаден на Георги Петров Георгиев за сумата
61 440 лв. с ДДС, изплатена изцяло; 6. селскостопански сгради, строени 1977 г., разположени
в имот кад. № 000055 (държавна собственост),
представляващи: 1. гаражи с работилница и складове, масивни ж.б. ел., 1 ет., със ЗП – 625 кв.м;
2. пилчарник – масивен с дървен гредоред със
ЗП – 76 кв.м; 3. WC с две клетки, масивна с
дървен гредоред със ЗП – 16,30 кв.м, намиращи
се в землището на с. Овча могила в местността
Западно от село, продаден на Кольо Атанасов
Колев за сумата 45 840 лв. с ДДС, изплатена изцяло; 7. селскостопански сгради, строени 1980 г.,
разположени в имот кад. № 000053 (държавна
собственост), представляващи: 1. овчарник със
склад, масивен, ж. б. ел., ет. 1, със ЗП – 440 кв.м;
2. навес със ЗП – 653 кв. м, в землището на с. Овча
могила, намиращи се в местността Западно от
село, продаден на Кольо Атанасов Колев за сумата
49 440 лв., изплатена изцяло.
1608
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,
и план-схеми на техническата инфраструктура на
м. Бели брег (запад и изток), гр. Банкя, в граници:
улица от о.т. 38 – о.т. 25 – о.т. 47 – о.т. 114 – о.т.
117 – о.т. 217 – о.т. 84 – о.т. 200 – о.т. 176 – о.т.
11 – о.т. 357; западна, северна и източна граница
на УПИ I от кв. 24; северна и западна граница
на УПИ I от кв. 23; западна и северна граница
на УПИ II и III от кв. 21; улица от о.т. 362 – о.т.
358 – о.т. 242 – о.т. 401 – о.т. 385 – о.т. 404; източна граница на УПИ XVII от кв. 2; улица от о.т.
509 – о.т. 50в – о.т. 157а – о.т. 322 – о.т. 306; пешеходна алея между кв. 12 и кв. 135б и 135д; южна
граница на УПИ VII от кв. 135г; задънена улица
от о.т. 141 – о.т. 36; улица о.т. 36 – о.т. 38, който е
изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до главния архитект на
Столична община чрез район „Банкя“.
1736
5а. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че по реда на чл. 16 ЗУТ е
изработен подробен план – план за регулация и
застрояване, и план-схеми на техническата инфраструктура на м.в.з. Иваняне – разширение,
кв. 7 и 7а в граници: улица от о.т. 98 до о.т. 42;
южна и източна граница на УПИ VІІІ, VІІ, ІV и
ІІІ от кв. 7; улица от о.т. 56 – о.т. 1 – о.т. 2 до о.т.
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3; източна и южна граница на кв. 7А; южна и
източна граница на кв. 7; южна граница на УПИ
ХХV от кв. 7 и източна и южна граница на УПИ
ХХVІ от кв. 7, който е изложен в район „Банкя“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Банкя“.
1737
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на м. Радова
махала – гр. Банкя, в граници: улица от о.т. 1
до о.т. 2; западна, северна и източна граница на
кв. 1; улица от о.т. 36 до о.т. 33; северна, източна,
западна и южна граница на кв. 5; задънена улица
от о.т. 134 до о.т. 121; улица от о.т. 121 до о.т. 131;
задънена улица от о.т. 131 до о.т. 133; източна и
южна граница на кв. 15; улица от о.т. 171 – о.т.
165 – о.т. 163; източна, южна и северна граница
на кв. 14; улица от о.т. 76 – о.т. 73 – о.т. 71 – о.т.
69 до о.т. 65; южна, западна и северна граница
на УПИ VI, VII, VIII и IX от кв. 6; улица от о.т.
63 до о.т. 59; южна, западна и северна граница
на УПИ IV и V от кв. 6; улица от о.т. 59 до о.т.
6; западна и северна граница на УПИ I, II и III
от кв. 6 и улица от о.т. 2 до о.т. 1, който е изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до главния архитект на
Столична община чрез район „Банкя“.
1812
76. – Община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план трасе
на оптичен кабел, преминаващ през землище
с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик. Трасето започва от края на регулацията
на гр. Белово до регулацията на с. Дъбравите,
като преминава от западната страна в сервитута
на местен път ПИ 000161. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общината.
1569
4. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУ П – парцеларен план за обект
„Уличен водопровод за складова база за климатична и отоплителна техника и автосервиз“
в ПИ № 013013, местност Чокуртарла, землище
с. Езерово, община Белослав. Проектите са изложени в общинска администрация Белослав,
дирекция „ОСАБ“, ет. 2, стая № 2, и могат да
бъдат разгледани всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги при
общинска администрация Белослав.
1912
4а. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект „Външна канализация“ в ПИ № 013031 и ПИ № 013021,
местност Чокуртарла, землище с. Езерово, област
Варна. Проектите са изложени в общинска администрация Белослав, дирекция „ОСАБ“, ет. 2,
стая № 2, и могат да бъдат разгледани всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта в Центъра за информация и
общински услуги при общинска администрация
Белослав.
1913
4б. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект „Кабелно ел. захранване на нов БКТП 1 × 1000 kVA“
в ПИ № 013031, местност Чокуртарла, землище
с. Езерово, община Белослав, с кабел тип САХЕ
kT 3 × 1,95 мм от съществуващ Ж.Р. стълб на
ВЕЛ „Хидрострой“, местност Чокуртарла, землище с. Езерово, област Варна. Проектите са
изложени в общинска администрация Белослав,
дирекция „ОСАБ“, ет. 2, стая № 2, и могат да
бъдат разгледани всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги при
общинска администрация Белослав.
1914
4в. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект „Частно
канализационно отклонение с. Езерово“ за УПИ
47 ПИ 89, ПИ 10 в кв. 35 и УПИ 120, УПИ 119,
УПИ 115 в кв. 36 по плана на с. Езерово, област
Варна. Проектите са изложени в общинска администрация Белослав, дирекция „ОСАБ“, ет. 2,
стая № 2, и могат да бъдат разгледани всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта в Центъра за информация и
общински услуги при общинска администрация
Белослав.
1915
4г. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУ П – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване към мрежа 20 kV от
ВЕЛ „Роса“ на трафопост в ПИ 017047, местност
Тепетарла, землището на с. Езерово, област
Варна. Проектите са изложени в общинска администрация Белослав, дирекция „ОСАБ“, ет. 2,
стая № 2, и могат да бъдат разгледани всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
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да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта в Центъра за информация и
общински услуги при общинска администрация
Белослав.
1916
30. – Община Болярово на основание чл. 124,
ал. 3 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план на ел. кабел 20 kV, преминаващ по полски пътища, общинска собственост № 037087,
000004, 000174, 000049, 000513, 000253, 000153,
000523, 000535, 000526, 037133, 000030, 000085,
000087, 000033, 000516 по КВС на землището на
с. Шарково, община Болярово, за захранване на
вятърни ел. генератори. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят възражения и предложения пред
общинската администрация.
1582
78. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ и решение на ОЕС по УТ приема да се задвижат процедурите по одобряване на
ПУП – парцеларен план за улична канализация
до имот с идентификатор 04279.100.32 в местността Мутишица по КК на Благоевград, минаваща
през имоти с идентификатори 04279.629.136 – за
жилищен комплекс и озеленяване, общинска собственост, 04279.629.71 – улица, общинска публична
собственост, и 04279.100.21 – асфалтов път ІV клас,
общинска собственост, със сервитут, ограничаващ
правото на ползване на имоти 04279.629.136 – за
жилищен комплекс и озеленяване, общинска
собст веност, 04279.629.71 – улица, общ инска
публична собственост, 04279.100.21 – асфалтов
път ІV клас, и 04279.100.589 – частен имот. На
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Благоевград
до Административния съд – Благоевград.
1605
23. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване, и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
към ПУП с цел промяна предназначението на
ПИ № 057109 – местност Коренаците, землище
на с. Самоводене, „За автосервиз, паркинг и трафопост“ и част от ПИ № 150191 за транспортен
достъп. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1813
389. – Община Габрово на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава на граждани,
притежаващи многогодишни жилищноспестовни
влогове от I, II, III и IV група, подали документи,
че на табло в Центъра за информация и услуги
на граждани – община Габрово, е обявен списък
на правоимащите по смисъла на закона за 2010 г.
В случай на възражения гражданите могат да
обжалват по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета
на община Габрово.
1596
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3. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект
на техническата инфраструктура „Газоснабдяване
на община Гълъбово“, подобекти: 1. разпределителен газопровод за „Кнауф България“ – ЕООД;
2. разпределителен газопровод за „Енел Марица
Изток 3“ – АД, с трасе и сервитути в землището
на с. Медникарово. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация гр. Гълъбово, ул.
Цар Симеон Велики 59, ет. 2, стая 5. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
1721
4. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Напорен тръбопровод на „МВЕЦ – Домлян, стъпало І и ІІ“ в поземлени имоти 000328
и 000318, местност Каршията в землището на
с. Дом л ян, общ ина К арлово, п реминаващо
през поземлени имоти 000317, собственост на
МЗГ – ХМС, 000318 – държавен поземлен фонд,
000346 – държавен поземлен фонд, и 1457, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, клон
Пловдив, в землището на с. Домлян, община
Карлово. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 203 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Карлово.
1550
9. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за ел. кабел 20 kV подземно трасе от ПИ № 080189, с. Атолово, община
Стралджа, област Ямбол, до стълб 20 kV в ПИ
№ 000258 с. Венец, община Карнобат, който е
изложен в сградата на община Карнобат, дирекция „ТСУС“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1, до ритуалната зала. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения
по представения проект, отправени до дирекция
„ТСУС“, община Карнобат.
1597
9. – Община Костенец на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите жилищноспестовни вложители по
чл. 5, ал. 1 е изложен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да
бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“.
1627
2. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти:
1. ПУП – парцеларен план за обект „Водоснабдяване група „Мост – Бащино“ – II етап, община
Кърджали“. 2. ПУП – парцеларен план за канализация на кв. Горна гледка, Кърджали, със
заустване в шахта от главен колектор – IV, кв.
Горна гледка. 3. Техничеки проект за изграждане
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на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в
с. Миладиново, община Кърджали. Проектите са
изложени в дирекция „АСУТ“ при община Кърджали, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по представените проекти, отправени
до дирекция „АСУТ“ на общината.
1598
28. – Община Лесичово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на водопровод и електропровод, захранващ
ПИ № 310073, местността Криви дол, землището
на с. Лесичово. Проектът се намира в сградата
на общината, дирекция „Специализирана администрация“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Лесичово.
1600
28а. – Община Лесичово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на оптичен кабел в землищата на с.
Памидово и с. Динката. Проектът се намира в
сградата на общината, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Лесичово.
1601
58. – Община Лом на сонование чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният
списък по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ за 2010 г., приет
на заседание на местната комисия на 11.II.2010 г.,
е обявен в общината на основание чл. 6, ал. 3 от
правилника. Същият подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1599
18. – Община Пазарджик на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава на гражданите
с многогодишни жилищноспестовни влогове, че
е изготвен и изложен в сградата на общината
Петнадесетият годишен списък на правоимащите жилищноспестовни вложители (по прием
на документи до 31.ХІІ.2009 г.). На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
кмета на общината.
1814
1. – Община Попово на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът по чл. 5,
ал. 1 ППЗУПГМЖСВ е изложен в община Попово. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1971
2. – Община Раднево на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите жилищноспестовни вложители по
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чл. 5, ал. 1 за 2010 г. е изложен в ЦУИГ в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът може да бъде обжалван по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на съобщението.
1568
1. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
„Напорен тръбопровод“ за захранване на обект:
„МВЕЦ на р. Сугаревска“ в землището на с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград,
минаващ през имоти № 000309, отдел/подотдел
299/о; 299/р; имот № 000311, отдел/подотдел
297/2; 297/е; 298/4; 298/к; 298/м; 299/р; 309/4 на
ДАГ – ДГС, всички в землището на с. Сугарево,
който е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая
3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1565
2. – Община Санадански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на електропровод високо напрежение 20 kV за
захранване на обект: „МВЕЦ на р. Сугаревска“
в землището на с. Сугарево, община Сандански,
област Благоевград, минаващ през имот № 000314,
отдел/подотдел 311/д; 311/е; 312/л; 312/н; 312/о;
имот № 000317, отдел/подотдел 296/2; 296/г; 311/д;
311/з; 311/и, ДАГ – ДГС, всички в землището
на с. Сугарево, който е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1567
3. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
кабелна линия 20 kV и КТП за захранване на
обект „Фотоволтаична централа“ в УПИ І-050001,
УПИ ІІ – 050005, 050006, 050007, УПИ 05003 и
УПИ 05008 в местността Побит камък, землището на с. Левуново, община Сандански. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1603
4 9. – О б щ и н с к а т а с л у ж б а п о з е м е д е 
лие – гр. Септември, област Пазард ж ик, на
основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на
заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на
с. Варвара (ЕКАТТЕ 10104), област Пазарджик,
че са изработени карта и регистър във връзка с
частична преработка на имотите в съществуващи стари реални граници, които са изложени в
кметството за разглеждане. На основание чл. 18д,
ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да
направят писмени възражения пред общинската
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служба по земеделие по заснетите имоти върху
картата в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1602
3. – Община Созопол (ЕК АТ ТЕ – 6780 0),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че с Решение № 569 от протокол № 25
от 24.IV.2009 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на „Гробищен парк – Созопол“, част от местността Синетудис, землище
на Созопол, включващ имоти № 67800.9.100;
67800.9.101; 67800.9.102; 67800.9.103; 67800.9.104;
67800.9.105; 67800.9.106 и 67800.9.107, пътна връзка и
уширение за паркинг, като с проекта се обособява
нов УПИ I-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 и 107,
със следните градоустройствени показатели: Кинт.
0,2; П на застрояване – 10 %; мин. озел. пл. 60 %
и схеми за водоснабдяване и електроснабдяване,
инженерногеоложко проучване. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
1604
1. – Община Трявна на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че изготвеният списък на правоимащите по чл. 5 от правилника
за 2009 г. е изложен в общината, първи етаж,
табло за обяви. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по списъка до
кмета на общината.
1626
11. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 4 от протокол № 5 от 26.І.2010 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на общината е приет
проект за подробен устройствен план – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Хас
ково. Проектът обхваща цялата улична мрежа на
гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев
3, ет. 1, стая 18. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1606
65. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел от ЖР № 25 на ВЛ
20 kV „Дражево“ през поземлени имоти № 000296,
000277 и 000124 до 013115 по КВС на землище
с. Дражево, община „Тунджа“. Проектът е на
разположение на заинтересуваните в дирекция
„ТСУ и УПП“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 103.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1815
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66. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на елпровод ВЛ/ 20 kV от ЖР № 97
до поземлен имот 016034 по КВС на землище
с. Веселиново, община „Тунджа“. Проектът е на
разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската
администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая
103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „ Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1972

СЪДИЛИЩА
Асеновградският районен съд, III гр. състав,
призовава Найден Николов Николов с последен
адрес Сливен, ж.к. Стоян Заимов 51, вх. В, ет. 6,
ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.IV.2010 г. в 9 ч. като заинтересована страна по гр.д. № 1151/2009, заведено от Районна
прокуратура – Асеновград, по чл. 149, ал. 5 във
връзка с чл. 147, ал. 2 АПК. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 137, ал. 4 АПК.
1864
Асеновградският районен съд, III гр. състав,
призовава Шинка Василева Адамова с последен
адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 317, ет. 5, ап. 17,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
12.IV.2010 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна
по гр.д. № 1378/2009, заведено от Районна прокуратура – Асеновград, по чл. 149, ал. 5 във връзка
с чл. 147, ал. 2 АПК. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
1865
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2, 3 и чл. 132 и 133 ГПК
призовава Фахрудин Златаревич без постоянен
и настоящ адрес в България, с неизвестен адрес
в чужбина, по гр. д. № 4057/2009, заведено по
чл. 51 ЗН, с указание да се яви в съда и да получи
исковата молба и доказателствата по делото в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1888
Кюстендилският окръжен съд обявява, че е
образувано гр. д. № 633/2009 по описа на съда със
страни: Комисия за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност (КУИППД),
131463734, чрез председателя – Стоян Кушлев,
адрес на призоваване: Пловдив, бул. Санкт Петербург 55, против Георги Тодоров Панев с постоянен адрес Пловдив, бул. Дунав 13, ет. 1, ап. 2,
в момента изтърпяващ наказание лишаване от
свобода в Затвора – София, с правно основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и искане за отнемане в
полза на държавата следното имущество на обща
стойност 207 118 лв.: от Георги Тодоров Панев
на основание чл. 4, ал. 1 и 2 ЗОПДИППД: 1/2
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идеални части от земеделски имот с № 023037, в
местността Радецки в землището на гр. Батак,
ЕКАТТЕ 02837, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – седма, с площ на имота от 2,089 дка,
придобит с нотариален акт № 45, том III, рег.
№ 2885, дело № 404/2007 от 18.ІV.2007 г. Пазарната
стойност към 2.VІ.2009 г. е 18 410 лв.; 1/2 идеални
части от земеделски имот с № 023088 в местността
Радецки в землището на гр. Батак, ЕКАТТЕ 02837,
начин на трайно ползване – ливада, категория на
земята при неполивни условия – седма, с площ
на имота 5,285 дка, придобит с нотариален акт
№ 171, том III, рег. № 3563, дело № 512/2007 от
10.V.2007 г. Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г.
е 46 587 лв.; 1/2 идеални части от земеделски
имот с № 008077 в местността Дъното – Бал. бор
в землището на гр. Батак, ЕКАТТЕ 02837, начин
на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, с площ на
имота от 2,137 дка, придобит с нотариален акт
№ 73, том IV, рег. № 4101, дело № 608/2007 от
30.V.2007 г. Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г.
е 18 829 лв.; 1/2 идеални части от земеделски
имот с № 001063 в местността Компанията в
землището на гр. Батак, ЕКАТТЕ 02837, начин
на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, с площ на
имота от 1,467 дка, придобит с нотариален акт
№ 92, том VJ, рег. № 6645, дело № 992/2007 от
22.VІІІ.2007 г. Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г.
е 12 925 лв.; поземлен имот, представляващ нива
с площ на имота 3,012 дка., местността Копаро,
осма категория, съставляващ имот № 040003 по
картата на землището на с. Горна Брестница,
ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил, област Кюстендил, придобит с нотариален акт № 30, том
VII, рег. № 11861, дело № 1103/2007 от 3.Х.2007 г.
Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г. е 2942 лв.;
поземлен имот, представляващ нива с площ от
2,196 дка, в местността Колачевица, осма категория, съставляващ имот № 047007, по плана за
земеразделяне на с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ
16141, община Кюстендил, област Кюстендил,
придобит с нотариален акт № 30, том VII, рег.
№ 11861, дело № 1103/2007 от 3.Х.2007 г. Пазарната
стойност към 2.VІ.2009 г. е 2109 лв.; поземлен имот,
представляващ нива с площ 3 дка в местността
Колачев кръст, осма категория, съставляващ имот
№ 041005 по картата на землището на с. Горна
Брестница, ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил,
област Кюстендил, придобит с нотариален акт
№ 30, том VII, рег. № 11861, дело № 1103/2007 от
3.Х.2007 г. Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г. е
2931 лв.; поземлен имот, представляващ нива с
площ от 1,499 дка в местността Колачев кръст,
осма категория, съставляващ имот № 041008 по
картата на землището на с. Горна Брестница,
ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил, област Кюстендил, придобит с нотариален акт № 30, том
VII, рег. № 11861, дело № 1103/2007 от 3.Х.2007 г.
Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г. е 1456 лв.;
земеделска земя – нива, в землището на с. Горна
Брестница с № 047006 в землището на с. Горна
Брестница, община Кюстендил, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 16141, заснета като поземлен имот
047006, състояща се от 10 дка, осма категория,
придобит с нотариален акт № 172, том VI, рег.
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№ 11346, дело № 1052/2007 от 20.ІХ.2007 г. Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г. е 9880 лв.; нива
в местността Тоневото с площ 3,001 дка, осма
категория, съставляващ имот № 041011 в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил,
област Кюстендил, придобита с нотариален акт
№ 142, том VIII, рег. № 9077, дело № 1407/2006 от
21.ХІІ.2006 г. Пазарната стойност към 2.VІ.2009 г. е
2940 лв.; нива в местността Ридо с площ 3,560 дка,
осма категория, съставляващ имот № 040008
в землището на с. Горна Брестница, община
Кюстендил, област Кюстендил, придобита с нотариален акт № 142, том VIII, рег. № 9077, дело
№ 1407/2006 от 21.ХІІ.2006 г. Пазарната стойност
към 2.VІ.2009 г. е 3488 лв.; нива, осма категория,
с площ 3,461 дка в местността Копаро в землището на с. Горна Брестница, област Кюстендил,
представляваща имот № 040007, придобита с
нотариален акт № 146, том VIII, рег. № 9090, дело
№ 1411/2006 от 21.ХІІ.2006 г. Пазарната стойност
към 2.VІ.2009 г. е 3381 лв.; лек автомобил марка
„Фиат“, модел „128“ с ДК № П 8206 АБ, придобит
на 19.VІІІ.1993 г., рама № VX1128А0000741126,
двигател № 1004252. Пазарната оценка на автомобила към 5.VІ.2009 г. е 488 лв.; лек автомобил марка „БМВ“, модел „316“ с ДК № РВ
6446 Р, рама № WBAAK510009432588, двигател
№ 184VD9432588, придобит на 5.І.1998 г. Пазарната
оценка на автомобила към 5.VІ.2009 г. е 3826 лв.;
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е200“ с
ДК № РВ 6686 МН, рама № WDB2100351А091506,
двигател №11194200011113, придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 23.ІІ.2006 г.
Пазарната оценка на автомобила към 5.VІ.2009 г.
е 9204 лв.; сумата 302 лв., представляваща пазарна оценка към момента на отчуждаване на
жилище № 96 на седмия етаж в жилищен блок
4106, вх. А, ет. 7, в Пловдив бул. 6 септември 20;
сумата 17 369 лв., представляваща пазарна оценка към момента на отчуждаване на апартамент
№ 42, на четвърти етаж в жилищна сграда – блок
№ 3015, построена върху държавна земя комплекс
„V градска част“ в Пловдив в жилищна; сумата
38 262 лв., представляваща пазарна оценка към
момента на отчуждаване на апартамент № 2,
на първи етаж в жилищна сграда, блок 50, вход
„А“, построена върху държавна земя, по плана
на комплекс „Филипово“, Пловдив, бул. Дунав
13; сумата 8975 лв., представляваща пазарна
оценка към момента на отчуждаване на лек автомобил марка „СААБ“, модел „93“, с ДК № РВ
1525 МН, рама № YS3DF35D9X2061450, двигател
№ D223LDM00X317492, отчислен на 25.І.2008 г.;
сумата 2814 лв., представляваща пазарна оценка
към момента на отчуждаване на лек автомобил
марка „Форд“, модел „Ескорт“, с ДК № РВ 7810 МН.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на
отчужденото имущество (недвижими имоти), под
условията на евентуалност предявяваме иск с цена,
изчислена въз основа на стойността, обективирана
в нотариалните актове, както следва: сумата от
продажбата на недвижим имот с нотариален акт
том I, рег. № 02478, дело 101/2002 от 11.ІІІ.2002 г.
в размер 23 823,90 лв.; сумата от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт № 26, том 3, дело
№ 825/96 от 18.І.1996 г. в размер 96 лв.; сумата от
продажбата на недвижим имот с нотариален акт
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№ 120, том IV, рег. № 6594, дело № 673/2001 от
6.ХІІ.2001 г. в размер 13 999,20 лв. Съдът указва на
третите лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното имущество, че могат да
встъпят в делото, като предявят съответния иск
до приключване на устните състезания по делото пред първата инстанция. Първото по делото
заседание е насрочено на 18.VІ.2010 г. от 10,30 ч.
в Кюстендил.
1955
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано с.гр.д.
№ 21/2009 по постъпило мотивирано искане по
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност (мотивираното искане има действие на
искова молба) против ответника Илиян Симеонов
Илиев от гр. Белене, ул. Христо Смирненски 36А,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество: недви ж им имот, представл яващ
апартамент № 1 на първия етаж във вх. Б в жил.
бл. 3/51 на ул. Патриарх Евтимий в гр. Белене,
община Белене, състоящ се от три стаи, кухня,
баня и тоалетна, със застроена площ 80,97 кв. м,
заедно с принадлежащото избено помещение № 1
със застроена площ 10,11 кв. м, при съседи на
жилището: югоизток – двор, северозапад – двор,
югозапад – ап. от вх. А, североизток – ст ълбище и ап. 2, отгоре – ап. 4, отдолу – избени
помещения, при съседи на избеното помещение:
югоизток – двор, северозапад – клозети, североизток – стълбище, югозапад – мазе № 2, както
и 1,052 % идеални части от отстъпеното право
на строеж върху урегулиран поземлен имот в
границите на урбанизираната територия на Белене, който имот съгласно регулационния план
на града, одобрен със Заповед № 569 от 2000 г.,
е означен с № I-154, предназначен за жилищно
строителство в кв. 163 по плана на Белене; недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор
№ 03366.602.153.1, с предназначение – сграда за
търговия, със застроена площ съгласно кадастрална скица 138 кв. м, а съгласно документ за
собственост със застроена площ 150 кв. м, състояща се от магазин, автомивка, склад, баня и
тоалетна, на един етаж, при граници и съседи на
сградата: сграда с идентификатор № 03366.602.153.2
и № 03366.602.153.3 и ПИ № 03366.602.153; сграда
с идентификатор № 03366.602.153.2, с предназначение – сграда за битови услуги, със застроена площ
съгласно кадастрална скица 77 кв. м, а съгласно
документа за собственост със застроена площ
66 кв.м, на един етаж, представляваща пристройка
(разширение към съществуваща автомивка), при
граници и съседи на сградата: сграда с идентификатор № 03366.602.153.1 и № 03366.602.153.3 и
ПИ № 03366.602.153; и сграда с идентификатор
№ 03366.602.153.3, с предназначение – сграда за
търговия, със застроена площ съгласно кадастрална скица 15 кв. м, а съгласно документа за
собственост 14,80 кв. м, представляваща склад
на един етаж, при граници и съседи на сградата: сграда с идентификатор № 03366.602.153.1 и
№ 03366.602.153.3 и ПИ № 03366.602.153, като и
трите сгради са построени съгласно отстъпено
право на строеж в общински поземлен имот в
гр. Белене, област Плевен, ул. Александър Стам-
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болийски 2, който имот съгласно действащата
кадастрална карта на Белене, одобрена със Заповед
№ РД-18-58 от 24.IX.2007 г., е означен с идентификатор № 03366.602.153, заедно с отстъпеното за тях
право на строеж, при граници и съседи на имота:
ПИ с № 03366.602.1224 и ПИ с № 03366.602.152;
автобус, марка и модел „Чавдар 5 С 1“ с рег.
№ ЕН 0032 Н, рама № 1043, двигател № 328600838,
първоначална регистрация – 9.V.1986 г., последна регистрация – 25.III.1994 г.; лек автомобил,
марка и модел „Форд Мондео“ с рег. № ЕН 7244
АМ, рама № WF0AXXGBBAPE25760, двигател
№ NGAPE25760, първоначална регистрация –
16.IV.1996 г., последна регистрация – 15.XII.2003 г.;
мотоциклет, марка и модел „Зонг Шен ЗС ЛЗХ 125“
с рег. № ЕН 0821 А, рама № LZSJCJL0145610140,
двигател № ZS156FMI224200103, първоначална регистраци я – 25.IX.2007 г., последна регистрация – 25.IX.2007 г., дата на закупуване
по фактура – 12.VI.2004 г.; мотоциклет, марка
и модел „Зонг Шен ЗС 150 Д“ с рег. № ЕН
1171 А, рама № LZSPCKL 0845019187, двигател № ZS161FMJ24200230, първоначална регистрация – 4.XI.2008 г., последна регистрация –
4.XI.2008 г., дата на закупуване по фактура –
12.VI.2004 г.; сумата от получения дял от продажбата на апартамент № 15, намиращ се в Белене,
бл. 3/51, вх. Б, ет. 5, ул. Патриарх Евтимий, в размер 18 500 лв.; сумата от продажбата на апартамент
№ 9, намиращ се в Белене, бл. 3, вх. В, ет. 5, ул.
Патриарх Евтимий, в размер 54 700 лв. От Илиян
Симеонов Илиев в качеството му на ЕТ „Илиян
Илиев“, ЕИК 114058107, на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: наличната сума по разплащателна
сметка с IBAN № BG15 STSA 9300 0016 2373 29
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр ЕТ „Илиян
Илиев“, ЕИК 114058107. Плевенският окръжен
съд указва, че срокът, в който заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
посоченото имущество, е първото заседание,
насрочено за 15.VI.2010 г. в 14 ч.
1933
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение № 1002 от 6.XI.2007 г. по ф.д.
№ 113/2000 вписа прекратяване на „Консулт
Инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Отец Паисий 29, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Калинка
Манолова Димитрова, която да представлява и
управлява дружеството, и определя 6-месечен срок
за извършване на ликвидацията считано от датата
на обанародване на поканата към кредиторите в
„Държавен вестник“.
50624
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 983 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 596/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Краси – 87“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Жълтуша, област Кърджали,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, производство, покупка и продажба на селскостопанска продукция,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия на едро и дребно с всякакви стоки,
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внос и износ на всякакви стоки, незабранени със
закон, всякакви услуги, незабранени със закон,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, в страната и в чужбина с български
и чуждестранни физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Красимир Сашев Терзиев,
който го представлява и управлява.
50625
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 994 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 322/2007 вписа
промени за „Акс – Дор“ – ООД, Кърджали: вписа
като съдружник Юсеин Мехмед Мустафа; прекратяване участието като съдружник в дружеството
на Гювен Доанай.
50626
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1001 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 503/2001 вписа
промени за „Милена – 80“ – ООД, Кърджали:
вписа Недка Илиева Вакрилова като съдружник
в дружеството; прекратяване участието на „Феникс – Т“ – ООД, като съдружник в дружеството.
50627
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 991 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 764/96 вписа промени за „Мепа“ – ООД: вписа промяна на имената на съдружниците в дружеството от Мехмет
Гьокчепънар на Мехмед Мехмединов Расимов,
от Берна Мутлу на Берна Ахаитова Садулова;
премества адреса на управление на дружеството от Кърджали, ул. Преспа 2, в Кърджали, ул.
Джебелска 3, вх. А, ап. 9.
50628
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1080 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 138/2006 вписа
промени за „Армира Гнайс – 06“ – ООД, Момчилград: прекратява участието в дружеството на
съдружника Георги Димитров Николов; вписа
Георги Иванов Москов като съдружник в дружеството.
50629
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1042 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 628/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гюлеч Транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 39,
вх. Г, ет. 3, ап. 44, 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, търговия със строителни материали, PVC, алуминиеви
и железни профили, мебели и домашни потреби,
търговско представителство и посредничество, импорт, експорт, реекспорт, логистика, комисионни,
спедиционни, складови, лицензионни, валутни и
превозни (пътнически и товарни в страната и в
чужбина) сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически (в страната и в чужбина), рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, маркетинг, печатарска дейност, откриване и
експлоатация на бензиностанции и газостанции,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, предоставяне на други
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услуги в страната и в чужбина, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Емин Гюлеч,
който го представлява и управлява.
50630
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1044 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 630/2007
дружество с ограничена отговорност „Елените“ – ООД, със седалище иадрес на управление
Кърджали, ул. Хан Аспарух 7, вх. А, ап. 8, с
предмет на дейност: разкриване и ползване на
търговски обекти, търговия на дребно и едро в
страната и в чужбина със стоки, незабранени
със закон, транспортни превози в страната и
в чужбина, търговско посредничество и представителство, спедиционни, валутни, складови
и лизингови сделки, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и търговия с недвижими
имоти и строителни материали, други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Елена Георгиева
Станчева и Елена Атанасова Ковачева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
50631
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1029 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 123/2007 вписа промени за „Вери“ – ЕООД: вписа Фатме
Ахмед Белбер като съдружник в дружеството;
освобождава от длъжност досегашния управител на дружеството Бойка Иванова Райчева;
вписа Фатме Ахмед Велбер като управител на
дружеството; променя фирменото наименование
на дружеството на „Вери“ – ООД; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Фатме Ахмед Белбер.
50632
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1026
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 457/93 вписа прехвърляне
чрез дарение на фирмата на едноличен търговец
Раиф Мехмедали Байрям „Хв – Раиф Байрям“
заедно с предприятието є като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
Тефиде Мехмедали Али и го вписа като едноличен
търговец с фирма „Тефи – Тефиде Али“.
50633
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1102
от 8.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 511/2006 промени за „Идеал строй“ – ООД, Перник: вписва
прекратяване на участието в дружеството като
съдружник на Юлиян Борисов Георгиев и като
негов управител; вписва Кирил Иванов Кирилов
като съдружник в дружеството; вписва прехвърляне на притежаваните от Юлиян Борисов Георгиев
250 дяла на обща стойност 2500 лв. на новоприетия съдружник Кирил Иванов Кирилов; вписва
промени в дружествения договор; дружеството
ще се представлява и управлява от досегашния
управител Владислав Методиев Кирилов.
50654
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1352 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 660/2007 вписа прехвър-
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лянето на търговско предприятие ЕТ „Людмил
Иванов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Неутрино“ – ЕООД.
50655
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1238
от 6.XI.2007 г. регистрира по ф.д. № 117/2006 промяна за „Просал Тюбс“ – ЕАД, Перник: вписва
прилагане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г., приет на общото събрание
на акционерите, проведено на 19.VI.2007 г.
50656
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1348 от
23.XI.2007 г. регистрира по ф.д. № 117/2006 промени за „Просал Тюбс“ – ЕАД, Перник: вписва
освобождаването на Димитриос Космас Параскевопулос като член на съвета на директорите
на дружеството; вписва Сарантос Милиос като
член на съвета на директорите на дружеството;
дружеството ще се представлява от всеки двама
от членовете на съвета на директорите, действащи заедно.
50657
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2676 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1132/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Томик 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Чаталджа
45, ап. 6, с предмет на дейност: производство и
търговия с всякакви селскостопански култури,
зърнопроизводство, експлоатация и услуги със
селскостопанска и пътна техника, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия на едро
и дребно, внос и износ, складови, лизингови и
комисионни сделки, търговско представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превози
и спедиционни сделки, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки
с интелектуална собственост, консултантска и
издателска дейност, реклама, програмни услуги,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Валя Иванова Петрова.
50399
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2630 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1119/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Счетоводна кантора
Диновска“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Васил Левски 119, ет. 3,
офис 9, с предмет на дейност: счетоводни услуги,
маркетингови проучвания, консултантска дейност в сферата на икономиката, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, продажба на стоки
на селското стопанство, леката, тежката, химическата, хранително-вкусовата промишленост и
електрониката, откриване на магазинна мрежа,
търговия с благородни метали (след разрешение),
вътрешна и външна търговия, внос и износ на
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всякакви стоки, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Диана
Петрова Диновска-Радковска.
50400
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2667
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 295/2005 вписа промени
за „Стройснаб“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Лъчезар Петков Яков;
вписа като едноличен собственик на капитала
Венера Илиева Якова; вписа приемането на нов
учредителен акт на дружеството, приет с решение
на 7.XI.2007 г.; дружеството ще се управлява и
представлява от Венера Илиева Якова.
50401
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2664
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 522/2007 вписа промени
за „Енергия 66“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник в дружеството Лъчезар Петков Яков;
вписа преобразуване на дружеството в „Енергия
66“ – ЕООД; вписа нов учредителен акт на дружеството, приет от едноличния собственик на
капитала на 7.XI.2007 г.; дружеството ще се управлява и представлява от Венера Илиева Якова.
50402
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2639 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 1143/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Луки“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Сомовит, област Плевен, ул.
Иван Вазов 23, с предмет на дейност: доставка, преработка и търговия с петрол, петролни
продукти и газ, търговска дейност в страната и
в чужбина, бартерни, комисионни сделки и лизингова дейност (след разрешение), производство
на тестени и сладкарски изделия, търговия с
промишлени стоки, туроператорска и турагентска
дейност и туристически услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, производство, изкупуване,
преработка и прода жба на селскостопанска
продукция, таксиметрови услуги, транспортна
и спедиционна дейност, услуги на физически
и юридически лица, дистрибуторска дейност с
чуждестранни физически и юридически лица,
рекламно-информационна дейност, организиране
на панаири, изложби, забавни и електронни услуги, издателска и импресарска дейност, сделки с
недвижими имоти с цел продажба, проектантска
и инженерингова дейност, сделки с продукти
на интелектуалната собственост, получаване и
доставка на електронно-информационни услуги,
сервизна дейност, производство на промишлени
стоки, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, добиване и продажба на
инертни и строителни материали, изработване и
търговия с метали и метални изделия, производство и продажба на смески за животновъдството
и птицевъдството, производство и продажба
на строителни материали, строителни и строително-ремонтни дейности, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Венера Илиева
Якова и Павел Лъчезаров Яков и се управлява и
представлява от управителя Венера Илиева Якова.
50403
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2669 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1120/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „61 Анди“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Страхил войвода
29А, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, всичко, което не е забранено със закон, всякаква търговска дейност,
преработка на стоки в първоначален, преработен
и обработен вид, търговия с недвижими имоти,
продажба на интелектуални продукти в страната
и в чужбина, импресарска дейност, продажба
на промишлени стоки в страната и в чужбина,
туристическа и рекламна дейност, автосервизни
услуги, бояджийски и автомивка, транспортна
дейност в страната и в чужбина, търговия с черни
и цветни метали, вторични суровини от всякакъв вид, селскостопанска продукция, търговска
дейност с продукти от нея в страната и в чужбина, експертно-оценителна дейност по следните
проблеми – пазарна цена на недвижими имоти,
машини, съоръжения, постройки и промишлени
предпирятия, състояние след умишлено нанесени
вреди, състояние след вреди от случайни събития,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Анелин Илиев Славейков.
50404
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2635 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1138/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кониилис лимитед“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, бул.
Данаил Попов 9А, с предмет на дейност: маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско
представителство и посредничество, издателска
дейност, консултантски услуги, внос и износ,
транспортни услуги и сделки с недвижими имоти,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Давид Кониили.
50405
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2636
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 1139/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дуки ентерпрайсес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
бул. Данаил Попов 9А, с предмет на дейност:
маркетинг, търговия с потребителски стоки,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, издателска дейност, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги и
сделки с недвижими имоти, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Роброй Дуки.
50406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3505/2006 вписва промени
за „Вал вен билдинг“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 102,
вх. 5, ет. 6, ап. 75.
51803
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17763/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ей Би
Ем консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
4, бл. 436, ет. 12, ап. 78, с предмет на дейност:
посредничество, агентство и представителство
на юридически и физически лица в страната и в
чужбина, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, счетоводни услуги, покупкопродажба и отдаване под наем на недвижими
имоти и посредничество при покупко-продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, вътрешна
и външна търговия, производство, дистрибуция
на хранителни и промишлени стоки, търговия
с текстил и всякакво облекло, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Зоя Митова Плякина
и Дамяна Георгиева Цекова и се управлява и
представлява от Цветан Иванов Плякин.
51804
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17913/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радияна“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Охрид
73, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, строителство, авторемонтни
услуги, производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански, битови стоки,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чужди лица в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност,
всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Стоян Радичков Стоянов,
който управлява и представлява.
51805
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18115/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Щайнбрух“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Лозенец, ул. Димитър
Димов 16, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
всякакъв вид предприемаческа и строителна дейност, покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти; добив, преработка и продажба
в страната и в чужбина на подземни богатства,
всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Михаил Георгиев Стоев,
който управлява и представлява.
51806
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18430/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йова
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Силистра 13,
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ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, туристически услуги,
сделки с интелектуална собственост и недвижими
имоти, транспортна, спедиторска, комисионна,
спедиционна, производствена 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,
складови сделки, консултантски или други услуги и всякакви други незабранени от закона
дейности, като дейностите, за които съгласно
законодателството се изисква предварително
издадено разрешение или лиценз от компетентни
държавни органи, ще се извършват след надлежно
издаване на същите. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Петя Колева Динева,
която управлява и представлява.
51807
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18067/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Групо
2“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Удово 3, ет. 1, с
предмет на дейност: придобиване, използване
и отчуждаване на всякакъв вид имоти, тяхното
застрояване и парцелиране, строителство на
сгради от всякакви вид, използване, наемане и
продажба на сградите, изследване и извършване
на инвестиции в движими и недвижими имоти,
управление, администрация, подпомагане и ръководене на дружества, придобиване, използване,
разпореждане, строителство и прехвърляне на
имоти, осъществяване на всякакъв вид държавни
и частни дейности, най-общо реализирането на
всякакъв вид операции по недвижима собственост, както и използването є за туристически
и хотелски цели. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Групо
2 Реунидос“ – ООД, и Леопполдо Арнаиз Егурен
и се управлява и представлява от Леопполдо
Арнаиз Егурен.
51808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17726/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пи Ел Си
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Хубча
8, ап. 12, с предмет на дейност: транспортна и
спедиторска дейност, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лицензионни
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост,
маркетингова дейност, консултантска дейност
и всякаква друга дейност, разрешена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Весела Енчева Жежова
и Милен Любомиров Лалов и се управлява и
представлява от Весела Енчева Жежова.
51809
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17970/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Елвида – А“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2,
бл. 209А, вх. 2, ет. 3, ап. 22, с предмет на дейност:
книговезки услуги, печат, издателска дейност,
строителство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, посредничество и търговско представителство (без процесуално представителство)
на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност, транспортна дейност, комисионни
сделки в страната и в чужбина, турагентска и
туроператорска дейност, лизинг, маркетинг и
реклама, производство на промишлени стоки, на
хранителни и селскостопански стоки, търговия с
продукти на интелектуална собственост, технологии и ноу-хау, счетоводни услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анна Иванова Долгошеева-Дерменджиева
и Атанас Георгиев Дерменджиев и се управлява
и представлява от Анна Иванова ДолгошееваДерменджиева.
51810
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17992/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Билдинг
сървисис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище,
ул. Майор Първан Тошев 12 – 14, с предмет на
дейност: изграждане, строителство, ремонт и поддръжка на жилищни, търговски и бизнес обекти,
търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, консултантска
и маркетингова дейност, сделки с недвижимо
имущество, управление на имоти, информационни
услуги и търговска реклама, сделки с обекти на
интелектуалната собственост, придобиване на
акции, дялове и съучастия в други дружества
в България и в чужбина, дружеството може да
извършва и всякакви други дейности, разрешени
от законодателството при спазване на всякакви
действащи лицензионни, регистрационни и други
изисквания. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Кепитъл
Партнерс“ – ЕООД, Камен Илиянов Юруков и
Нихат Фикриев Терзиев и се управлява и представлява от Нихат Фикриев Терзиев еднолично.
51811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18221/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пи енд Ейдж
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Цар Симеон 82,
вх. А, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: търговия и производство на мебели и други изделия
на промишлеността, посредничество и представителство, вътрешна и международна търговска
дейност, т ранспорт на дейност, ох рани телна
дейност, поддръжка и инсталиране на сигналноохранителни системи, и всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Християн Емилов Пурич и Петър
Любомиров Димов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51812
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18295/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Силвър роудс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Солунска
9, с предмет на дейност: строителство, ремонт и
поддържане на пътища, мостове и мостови съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите
около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях,
научноизследователска и инженерингова дейност,
придобиване, управление, оценка и продажба на
участия в български и чуждестранни дружества,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Силвия Огнянова Янчева, която го
управлява и представлява.
51813
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18046/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Билдинг Джей строй 82“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, кв.
Бояна, ул. Три кладенци 9, с предмет на дейност:
транспортни услуги, външно-и вътрешнотърговска дейност, внос и износ на стоки, търговия на
едро и дребно, туристическа дейност в страната и чужбина, строителна дейност, търговско
представителство и посредничество, маркетинг,
реклама и всякакви други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Георги Георгиев Стоянов,
който го управлява и представлява.
51814
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17768/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алтаир БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Симеон
Радев 40, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, търговия със стоки в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, складови,
комисионни и спедиционни сделки, сделки с интелектуална и индустриална дейност, транспортна
дейност в страната и чужбина, консултантска
дейност, културни връзки, хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, рекламни и информационни
услуги, всички други сделки и услуги, незабранени със закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Затънайченко Сергей
Николаевич, който го управлява и представлява.
51815
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17710/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Обзор ривърсайд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Петър Парчевич 45, ет. 1, с предмет на дейност:
строителство на жилищни, търговски и административни сгради, управление на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител „Нордик пропърти“ – АС,
и се управлява и представлява от Евгени Любомиров Апостолов.
51816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17786/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дега плюс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Буките 4А, с предмет на дейност:
вътрешно-и външнотърговска дейност, агентство
и маркетинг, сделки с интелектуална собственост
и недвижими имоти,търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, реекспорт, бартер и други търговски операции, транспортна,
спедиционна, складова, комисионна и рекламна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Десислава
Кирилова Велинова и Галя Тихомирова Стоянова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
51817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17987/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лекс 04“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Асен 21, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, внос, износ,
всякакви други дейности, освен забранените
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Станимир Неделчев Хавов,
който го управлява и представлява.
51818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17643/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Румекс 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Пиротска
120, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти съгласно изискванията на
глава 10 от Закона за лекарствените продукти в
хуманитарната медицина (ЗЛПХМ). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Красимира Георгиева Божанова-Добрева, която
го управлява и представлява.
51819
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2153/2007 вписва промени
за „Шугършак анимейшън – България“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Лъчезар
Аврамов Велинов и като съдружник Теодора
Димитрова Пиперевска; вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Лъчезар Аврамов Велинов на
Милен Йосифов Мишковски; вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Теодора Димитрова
Пиперевска на Милен Йосифов Мишковски;
вписва като съдружник и управител Милен Йосифов Мишковски; дружеството се управлява и
представлява от Милен Йосифов Мишковски;
вписва нов дружествен договор.
51820
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18688/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „БГ Натура“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Св. Наум 15, с
предмет на дейност: организиране и управление
на дейностите по проект с предмет „Техническа
помощ за подготовка на българската мрежа
Натура 2000“, финансирана от програма Фар
по проект BG 2005/017-353.06.01 и сключване на
договори за обществена поръчка с Министерството на финансите – дирекция „Централно звено
за финансиране и договаряне“. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Аси къмпани“ – ООД, „БГМАП“ – ООД,
и „Алтера“ – Б.В., и се управлява и представлява
от Стоил Енев Костов.
51821
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18243/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сани
транс ЛОГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 278, магазин 1, с предмет на дейност:
транспортна дейност в страната и чужбина, спедиторска дейност, вътрешна и външна търговия,
посредничество, представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица, комисионна и
лизингова дейност, реекспорт, бартерни сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически, рекламни,
сервизни и други битови услуги, производство,
вътрешен и международен туризъм и всички
останали видове услуги и дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Станислава Петрова Вушева, която го управлява
и представлява.
51822
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17753/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Матю“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел, бл. 40, ет. 11, ап. 48, с предмет на дейност:
експлоатация на магазини за оптика, дрогерии и
аптеки (след издаване на разрешение по Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина),
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продажба на дребно на разрешените за употреба в
страна лекарства и готови лекарствени продукти,
витамини и минерали, санитария, медико-хигиенни пособия, превързочни материали, консумативи,
хранителни добавки, детски храни, приготвяне и
продажба на дребно на билки, билкови смеси и
екстемпорални лекарствени форми, продажба на
дребно на ортопедични принадлежности, аксесоари, апаратура, ортопедични сандали и чехли,
както и на протези с медицинско предназначение,
продажба на дребно на козметични средства,
стоки и принадлежности, необходими за болни
при домашно или стационарно лечение, както
за обслужване на възрастни хора по домовете,
продажба на дребно на очила, аксесоари за очна
оптика и калъфи за очила, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Мария
Стефанова Камаринчева, която го управлява и
представлява.
51823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф.д. № 21158/92 вписва промени
за „Транскомплект – инженеринг“ – ООД: заличава като управител Цветан Чавдаров Цветков;
вписва като управители Виден Николов Мартинов
и Иржи Мароушек; дружеството се управлява
и представлява от двамата управители Виден
Николов Мартинов и Иржи Мароушек винаги
заедно или от един от посочените управители и
един от вписаните прокуристи Катерина Красимирова Караджова или Ивайло Георгиев Копрев
само заедно.
51824
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.ХІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5359/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „О’кей супертранс“ – АД.
51825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 19785/93 вписа промени
за „Скорпион“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Жан Кирилов Русев на
Кирил Кирилов Русев; заличава като съдружник и
управител Жан Кирилов Русев; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Скорпион 1“ – ЕООД,
с едноличен собственик Кирил Кирилов Русев,
които го управлява и представлява.
51826
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 15322/97 вписва промени за „Хермес
интернационал“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Галина Иванова
Пощаджиева на Живка Пламенова Пощаджиева; заличава като едноличен собственик Галина
Иванова Пощаджиева; вписва като едноличен
собственик и управител Живка Пламенова Пощаджиева, която го управлява и представлява.
51827
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 14389/99 вписва промени за „Амбулатория
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за извънболнична специализирана медицинска
помощ – медицински център Полимед“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Йордан Георгиев Пейчев; вписва като членове на
съвета на директорите Галина Иванова Ковачева
и Павел Луков Черешаров; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 21.ІХ.2007 г.
51828
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 13207/99 вписва промени
за „Транс брок“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Димитър
Петракиев Димитров; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Христо
Димитров Димитров, наследник на Димитър
Петракиев Димитров; дружеството се управлява
и представлява от Христо Димитров Димитров;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
51829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18209/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Паунд 4 паунд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 3 – 5, ап. 24, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, покупки на
стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни юридически лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, маркетингови проучвания,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, транспортни и импресарски услуги,
всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Денис Кумейко, който го управлява
и представлява.
51793
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 11082/2007 вписва промяна за „Задмория“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Пловдивския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Карлово,
ул. Стряма 19, в София, район „Красно село“, ул.
Добрила 10, ет. 5, ап. 9.
51794
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17951/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Профайлър“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 808, вх. В, ет. 5, ап. 58, с предмет на дейност:
консултации и внедряване на системи за управление, консултации по бизнес развитие, обучения по
системи за управление, консултации по усвояване
на европейски фондове и проекти, проучвания,
анализи и консултации по инвестиционни проекти, маркетингови изследвания, проучвания и
анализи и всички други дейности, незабранени
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от закона. Дружестото е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Радослав Страхилов Христов,
който го управлява и представалява.
51795
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17460/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тенас инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Инженер Иван Иванов 70, вх. А, ет. 2, ап. 7, с
предмет на дейност: търговия и инвестиции с
недвижими имоти, финасово-счетоводни услуги,
финансов мениджмънт, икономически, финансов
и данъчен консулт, търговия, издателска дейност,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, търговия с
нефтопродукти, продукти на нефтохимията и
гориво-смазочни материали, вътрешна и външна
търговия, реекспорт, търговско представителство,
посредничество и агентство, вътрешен и международен туризъм, услуги, търговия с черни, цветни
и други метали в съответствие с изискванията
на законодателството, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност,
откриване и стопанисване обекти за хранене и
развлечение, търговия с тютюневи изделия, вино
и спиртни напитки, търговия с хранителни продукти на други стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външна и вътрешна търговия, в т. ч. внос и износ,
импресарска, рекламна, авторска, продуцентска и
издателска дейност, изпълнително продуцентство,
производство и търговия с музикални стоки и
продукти, разрешени от закона, звукозаписи и
видеозаписи с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, представителство, концертна
дейност, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
и всякакъв вид търговска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Тенчо Лъчезаров Шиков,
който го управлява и представлява.
51796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17604/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП ремонти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, кв. Илиянци, ул. Грозден 5А, с предмет на дейност: строителство, ремонти, търговско представителство
и посредничество. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Вяра Иванова Петрова,
която го управлява и представлява.
51797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18455/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Биндинг
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 114, вх. Б, ет. 12, ап. 117, с предмет на
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дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност
със стоки в първоначален и преработен вид,
консултантска дейност, посредничество, представителство, транспортна и спедиторска, покупка и
продажба на недвижими имоти и посредничество
в тази област, хотелиерство и ресторантьорство,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Диана Русева Георгиева
и Бранимир Стефанов Митов и се управлява и
представлява от Диана Русева Георгиева.
51798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 7313/2006 вписва промени
за „Колоре България“ – ЕООД: заличава като
управител Никълъс Ричард Гузи; дружеството се
управлява и представлява от управителя Лъчезар
Иванов Бакърджиев.
51799
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 4 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3543/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Летище Брезник“ – АД.
51800
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 3543/2006 вписва промени за „Летище
Брезник“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 200 000 лв., разпределен в 40 000 безналични поименни ации с
право на глас с номинална стойност 5 лв., чрез
издаване на нови 30 000 безналични поименни
акции с право на глас с номинална стойност 5 лв.;
вписва промени в устава на дружеството, приети
на ОС на акционерите, проведено на 27.VIII.2007 г.
51801
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 2000/2006 вписва прекратяване на
„Вида – плод“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Филип
Кутев 5, и го обявява в ликвидация; вписва като
ликвидатор Софрони Георгиев Атанасов; определя
срок за ликвидацията 1 година.
51802

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 15.IV.2010 г. в 18 ч. на адрес:
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Златишки проход 57, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на доклад-отчет на УС
за дейността на сдружението през 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклад-отчета на
УС за дейността на сдружението през 2009 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишен счетоводен
отчет за дейността на сдружението през 2009 г.;
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проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за дейността на сдружението през
2009 г.; 3. освобождаване на управителния съвет
от отговорност за 2009 г.; проект за решение – ОС
освобождава управителния съвет от отговорност
за 2009 г.; 4. обсъждане и приемане проект на УС
за годишна програма за 2010 г. за осъществяване
на дейността на сдружението; проект за решение – ОС приема годишната програма за осъществяване на дейността на сдружението през 2010 г.;
5. приемане бюджет на сдружението за 2010 г.;
проект за решение – ОС приема предложението
на УС за бюджет на сдружението за 2010 г.; 6.
освобождаване на членове на УС и избор на нови
членове на УС; проект за решение – ОС приема
предложението на УС за промени в състава на
УС; 7. разни. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ж.к. Гоце Делчев, ул. Златишки проход 57, всеки
работен ден от 8 до 18 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. и на същото място
независимо от броя членове на сдружението,
регистрирали се за участие в общото събрание.
1694
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по планинско колоездене „Волф“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 16.IV.2010 г. в 18 ч. в
административната сграда в София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе 48 – 50, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за предходни години и за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
управителния съвет за предходни години и за
2009 г.; 2. финансов отчет за дейността на сдружението за предходни години и за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема финансовия отчет на
сдружението за предходни години и за 2009 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за предходни години и за
2009 г.; проект за решение – ОС приема решение
за освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за предходни години и за
2009 г.; 4. прекратяване дейността на сдружението,
откриване на производство по ликвидация и избор
на ликвидатор; проект за решение – ОС приема
решение за прекратяване дейността на сдружението, откриване на производство по ликвидация и
избор на ликвидатор; 5. разни. Поканват се всички
членове да участват в общото събрание лично
или чрез представител. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1651
3. – Управителният съвет на сдружение „Де
мократичен съюз на жените ДСЖ” – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.ІV.2010 г. в 11 ч. в София,
бул. Христо Ботев 48, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на СНЦ „Демократичен съюз
на жените ДСЖ“ през 2009 г.; 2. приемане изменения в устава на сдружението; 3. утвърждаване
на експерт-счетоводител за подготовка на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2009 г.;
4. определя размера на членския внос за 2010 г.;
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5. вземане на решение за участие в сдружение
с нестопанска цел „Център Юнеско – толерантност, традиция, култура”. Управителният съвет
определя норма на представителство по един
пълномощник на трима членове. Регистрацията
на пълномощниците за участие в работата на
събранието ще се извърши същия ден в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на присъстващите пълномощници.
1941
8. – Съветът на настоятелите при 137 СОУ
„Ангел Кънчев“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на настоятелството свиква общо събрание на настоятелите на
18.ІV.2010 г. в 18 ч. в сградата на 137 СОУ „Ангел
Кънчев“ в София, бул. Европа 135, ет. 2, стая
205, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на училищното настоятелство; 2.
освобождаване на досегашни членове; 3. избор
на нов съвет на настоятелите; 4. избор на нов
председател на съвета на настоятелите.
1287
15. – Управителният съвет на СК „ДФС Ло
комотив“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете
на клуба на 22.IV.2010 г. в 17 ч. в заседателната зала на стадион „Локомотив“ в София, бул.
Рожен 23, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на спортните клубове; 2. обсъждане предложения за приемане на бюджета;
3. финансов отчет за дейността на сдружението
за периода от 1.I.2005 г. до 31.XII.2009 г.; 4. обсъждане и предложения за приемане на отчета;
5. обсъждане предложения на УС за отпадане
на членове по чл. 13, т. 5 от устава; 6. приемане
на нови членове съгласно предложения на УС
съгласно чл. 12 от устава. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе 1 час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
1765
11. – Управителният съвет на Асоциация
„Съвременни читалища” – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно
събрание на Асоциация „Съвременни читалища“
на 22.ІV.2010 в 10 ч. в НЧ „Цар Борис ІІІ“, София,
ул. Клокотница 29, при следния дневния ред: 1.
отчетен доклад за дейността на асоциацията за
2009 г.; 2. финансов отчет за 2008 г.; 3. приемане
на промени в устава на сдружението; 4. избор на
носител на годишната награда на асоциацията за
най-голям принос към дейността є; 5. приемане
на план за работата на асоциацията за 2010 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 11 ч.
1586
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бойни спортове
при НСА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
23.IV.2010 г. в 11 ч. в офиса на сдружението в
София, Национална спортна академия, Катедра
„Борба и джудо“, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване от длъжност
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и от отговорност на председателя на сдружението;
предложение за решение – ОС освобождава от
длъжност и от отговорност досегашния председател на сдружението; 2. вземане на решение
за приемане на нов член (членове) и попълване
състава на управителния съвет; предложение
за решение – ОС приема нов член (членове) на
сдружението и попълва състава на управителния
съвет; 3. вземане на решение за избор на нов
председател на сдружението; предложение за
решение – ОС избира нов председател на сдружението. Регистрацията започва в 10,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на сдружението. Поканват се
всички членове или техни упълномощени представители да присъстват.
1751
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „За социална отговорност и
регионални инициативи – Банско“, гр. Банско,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.IV.2010 г. в 17 ч. в гр. Банско, ул.
България 22, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2009 г.; 2. приемане на решение за избор на
нов председател на сдружението; 3. приемане на
промени в управителния съвет на сдружението;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч. при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
1781
12. – Управителният съвет на футболен клуб
„Удар“, гр. Бяла черква, област Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.ІV.2010 г. в 18 ч. в залата на
Кметство – гр. Бяла черква, ул. Бачо Киро 84,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението, като същото променя осъществяването на своята дейност от частна в обществена
полза; 2. други текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
1641
25. – Управителният съвет на Спортен клуб
по ски и биатлон „Узана – 2007“, Габрово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.IV.2010 г. в 17,30 ч. в салона на хижата
на Държавна дивечовъдна станция „Росица“, с.
Лъгът, в местността „Узана“ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба за периода
2007 – 2009 г.; 2. приемане на промени в устава
на спортния клуб в съответствие с изискванията
на ЗЮЛНЦ; 3. избор на ръководни органи; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1639
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ОУ „Христо Ботев“, Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.ІV.2010 г.
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в 18 ч. в Добрич, ул. Цар Самуил 14, ет. 3, заседателна зала № 307, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността през
периода 2002 – 2009 г.; 2. приемане на нов устав на
сдружението; 3. промяна в името на сдружението;
4. избор на нов управителен съвет и председател;
5. избор на нов контролен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1827
5. – Управителният съвет на Ловно сдруже
ние „Ивайловград“, Ивайловград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 14.IV.2010 г. в 17 ч. в Клуба на
ловеца, Ивайловград, ул. Георги Димитров 46,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението и финансов
отчет за 2009 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет за 2009 г.; 3. приемане на бюджета
на Ловно сдружение „Ивайловград“ за 2010 г.; 4.
преразглеждане на Решение № 5 от 25.III.2009 г.
на общото събрание на делегатите за членство на
Ловно сдружение „Ивайловград“ в НЛРС „Съюз
на ловците и риболовците в България“, София; 5.
промени в устава на сдружението; 6. определяне
на размера на членския внос на сдружението за
2011 г.; 7. разни. Поканват се всички избрани
делегати на общи събрания на ловните дружини
да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
делегатите в офиса на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред, колкото и делегати да
са регистрирани.
1934
12. – Съветът на настоятелството на сдру
жение „Училищно настоятелство на Професио
нална гимназия по икономика и мениджмънт“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.IV.2010 г. в 17,30 ч. в сградата на ПГИМ, Пазардижк, ул. Осми март 2А,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
училищното настоятелство; 2. приемане на нови
членове на училищното настоятелство; 3. избор
на нов съвет на училищното настоятелство;
4. освобождаване на членове на училищното
настоятелство; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1758
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стелча,
Лесичово“, Панагюрище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
22.ІV.2010 г. в 14 ч. в Панагюрище, пл. 20 април 13,
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при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет за 2009 г.; 2.
предложения за изменения в устава на сдружението; 3. избор на нови членове на управителния
и контролния съвет; 4. избор на изпълнителен
директор на МИГ; 5. обсъждане и приемане на
СМР; 6. разни. Поканват се да присъстват всички
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
1638
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство Елин
Пелин ХХІ“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на училищното настоятелство на 21.ІV.2010 г. в 18 ч. на адрес – Перник,
кв. Изток, ул. Минск 1 (в сградата на училището), при следния дневен ред: 1. освобождаване
на досегашния управителен съвет от длъжност
и от отговорност; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. избор на председател на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
за 1 час по-късно и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
1642
1. – Управителният съвет на Градско есперант
ско дружество „Либеро“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно-отчетно събрание
на членовете на дружеството на 10.ІV.2010 г. в
10 ч. в клуба на дружеството в Русе, ул. Плиска
36, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през
2009 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2009 г.;
3. приемане и освобождаване на членове на
дружеството; 4. приемане на проектобюджет за
2010 г.; 5. промени в устава; 6. други. 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.
1784
10. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Тенис клуб „Чепе
ларе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 17.ІV.2010 г. в 17 ч.
в залата на тенис кортовете в гр. Чепеларе, ул.
Спартак 14, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в устава; 2. отчет на управителния
съвет; 3. отчет на контролния съвет; 4. определяне размера на членския внос; 5. избор на
ръководни органи – председател, управителен и
контролен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1635
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