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 Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
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Президент на Републиката
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д-р Цекомир Влайков Воденичаров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
 Указ № 14 за назначаване на Славена Красимирова Гергова – извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Тунизийската република,
и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска
република Мавритания със седалище
в гр. Тунис, Тунизийската република

2

2

Министерски съвет
 Постановление № 16 от 30 януари
2019 г. за изменение и допълнение на
Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г.
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 Решение № 46 от 30 януари 2019 г.
за признаване на Сдружение „Съюз на
военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителна организация
на национално равнище
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Министерство
на образованието и науката
 Правилник за устройството и дейността на центровете за специална
образователна подкрепа
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 Наредба № 1 от 24 януари 2019 г. за
придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“
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Комисия за финансов надзор
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и
осъществяването на надзор за спазването им
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за преименуване на Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство – Плов
див, в Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман
диев“ – Пловдив
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от
Закона за висшето образование
РЕШИ:
Преименува Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство – Плов
див, в Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман
диев“ – Пловдив.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 31 януари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
779

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 13

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Цекомир Влайков
Воденичаров с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги за
развитието на медицинската наука и за ут
върждаването на факултетите по обществено
здраве в системата на висшето образование
в Република България.
Издаден в София на 29 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 14

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Славена Красимирова Герго
ва – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Тунизийската републи

ка, и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Ислямска република
Мавритания със седалище в гр. Тунис, Туни
зийската република.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 29 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите,
приета с Постановление № 136 на Минис
терския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2
от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от 2016 г.
и бр. 3 и 63 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При подаване на формуляри за внос
по чл. 6, ал. 2 от Закона за защита от вред
ното въздействие на химичните вещества и
смеси за предоставяне на съгласие за внос
на живак или смеси на живака съгласно
приложение I от Регламент (ЕС) 2017/852
на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2017 г. относно живака и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB, L 137
от 24.05.2017 г.), наричан по-нататък „Ре
гламент (ЕС) 2017/852“, за употреба, разре
шена в страната, се събира такса в размер
90 лв.
(3) За изготвяне на становища от Минис
терството на околната среда и водите по
чл. 7а, ал. 5 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
относно изпълнението на критериите по чл. 8
(6) от Регламент (ЕС) 2017/852, свързани със:
1. производство или пускане на пазара на
нов продукт с добавен живак, или
2. използване на нов производствен процес,
включващ употребата на живак или живачни
съединения, се събира такса в размер 3000 лв.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в
размер 5 млн. лв. за държавна субсидия – част
от държавната субсидия по чл. 28, ал. 2, т. 2 от
Закона за вероизповеданията, за Българската
православна църква – Българска патриаршия.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат раз
ходите по „Политика в областта на правото
на вероизповедание“, бюджетна програма
„Вероизповедания“, по бюджета на Минис
терския съвет за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централ
ния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и § 19, ал. 1 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за вероизповеданията
(ДВ, бр. 108 от 2018 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министер
ския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ОТ 31 ЯНУАРИ 2019 Г.

за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца – Ямбол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Ямбол, считано от 1 февру
ари 2019 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационната
комисия и да сключи договор с членовете є
до 15 февруари 2019 г.
Чл. 3. Ликвидационната комисия по чл. 2
да извърши всички действия по ликвидация на
лечебното заведение по чл. 1 до 31 юли 2019 г.
Ч л. 4. Тру дови т е п ра воо т ношен и я на
работещите в лечебното заведение по чл. 1
да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебното заведение по чл. 1, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, се
изплащат от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
(2) Активите, пасивите, както и другите
права и задължения на лечебното заведение
по чл. 1 се поемат от Министерството на
здравеопазването.
(3) Документите от архива на закритото лечеб
но заведение по чл. 1, с изключение на докумен
тите, предадени от ликвидационната комисия по
чл. 2 на съответните регионален държавен
архив и териториално поделение на Нацио
налния осигурителен институт, се предават
за съхранение до изтичането на определените
им за това срокове на Регионална здравна
инспекция – Ямбол.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ус
ловията и реда за ликвидация на лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, приета с Постановление № 28 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр.
20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г.,
бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 от
2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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РЕШЕНИЕ № 46
ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г.

за признаване на Сдружение „Съюз на во
енноинвалидите и военнопострадалите“ за
представителна организация на национално
равнище
На основание чл. 5, ал. 1 и 3 от Наредбата
за реда, условията и критериите за признава
нето на организациите на военноинвалидите
и военнопострадалите за национално пред
ставителни, приета с Постановление № 202
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 73
от 2007 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на военноин
валидите и военнопострадалите“ за предста
вителна организация на национално равнище
със седалище и адрес на управление в София,
Столична община, ул. Христо Белчев № 21,
вписано в Регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел на Софийския градски съд под
№ 542, том 11, стр. 180, по ф.д. № 6295/1990 г.,
с БУЛСТАТ 121485764, за представителна ор
ганизация на национално равнище за срок
5 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на центровете
за специална образователна подкрепа
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ч л. 1. С т ози п ра ви л н и к с е у р еж дат
фу н к ц и и т е, дей но с т и т е, с т ру к т у рат а , у п
ра в лен ие т о и орг а н и з а ц и я т а на раб о т ат а
на цен т рове т е за спец иа л на образоват ел на
под к р епа , нари ча н и по нат ат ък „цен т р о 
ве т е“.
Чл. 2. (1) Центровете за специална обра
зователна подкрепа са центрове за подкрепа
за личностно развитие, създадени по реда на

ВЕСТНИК
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Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), които извършват:
1. диагностична, рехабилитационна, ко
рекционна и терапевтична работа с деца и
ученици, за които оценката на регионалния
център за подкрепа на процеса на приоб
щаващо т о образование е установи ла, че
съобразно образователните им потребности
може да се обучават в център за специална
образователна подкрепа;
2. педагогическа и психологическа под
крепа;
3. прилагане на програми за подкрепа и
обучение за семействата на децата и уче
ниците по т. 1;
4. обучение на деца и ученици по т. 1 в
задължителна предучилищна и училищна
възраст и професионално обучение за при
добиване на първа степен на професионална
к ва л ифика ц и я и/и л и за п ри добива не на
квалификация по част от професия.
(2) Цен т ровете могат да извършват и
дейности на ученическо общежитие само
за учениците, обучаващи се в съответния
център. Дейностите на у ченическо обще
житие се организират при необходимост и
при наличие на материална база в съответ
ствие с държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното
и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие, както и в случаите,
в които не се организират от училище.
(3) Цен т рове т е могат да орга н изи рат
транспорт и хранене за децата и учениците
за подпомагане на достъпа до образование
и на подкрепата за личностно развитие.
Чл. 3. (1) Центровете са юридически лица,
д и рек т ори т е на кои т о са вт орос т епен н и
разпоредители с бюджет към министъра на
образованието и науката или към кмета на
общината, със седалище – населеното място,
където се намира тяхното управление.
(2) Цен т р ове т е пол зват и мо т и – п у б 
лична държавна или публична общинска
собственост.
Чл. 4. Цен т ровете се финансират със
средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
или чрез общинския бюджет;
2. собствени приходи;
3. други източници.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Чл. 5. Центровете функционират във връз
ка и взаимодействие с другите институции в
системата на предучилищното и училищното
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образование, със специализирани институции
за деца, със социални услуги в общността, с
лечебни заведения и интегрирани здравносоциални услуги и с родителите.
Чл. 6. Центровете осъществяват диаг
ностична, рехабилитационна, корек цион
но-терапевтична и обучителна функция в
област та на обу чението и подкрепата за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности.
Ч л. 7. В облас т та на д иа г нос т и ч ната
фу нк ци я цент ровете извършват следните
дейности:
1. идентифициране на силните страни на
децата и учениците, затрудненията, свързани
с развитието, обучението и поведението им,
и причините за тяхното възникване;
2. извършване на оценка на функциони
рането на децата и учениците от коорди
ниращ екип в центъра съгласно държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование;
3. оп редел яне на ви да и методи те на
обучение;
4. извършване на наблюдение и оценка
на развитието на детето или ученика;
5. у частие при необходимост със свои
специалисти в екипи за подкрепа за лично
стно развитие в детски градини и училища
и/или в регионални екипи за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
в регионални центрове за подкрепа на про
цеса на приобщаващото образование при
оценката на индивидуалните потребности
на децата и учениците.
Чл. 8. В областта на рехабилитационна
та и корекционно-терапевтичната функция
центровете извършват следните дейности:
1. коригиране и компенсиране на затруд
ненията на децата и учениците за постигане
на очакваните резултати от обучението;
2. осъществяване на групова и/или инди
видуална терапия и рехабилитация (психо
логическа подкрепа, логопедична подкрепа,
арттерапия, кинезитерапия, ерготерапия и
други) и на занимания по интереси (ателиета
по интереси, музикални занимания, спортни
занимания и други) като част от подкрепата
за личностно развитие за оптимално разви
тие на силните страни и способностите на
децата и учениците;
3. разработване на програми за участие на
родителите в терапевтичните и рехабилита
ционните дейности, които се осъществяват
с децата и учениците.
Чл. 9. В областта на обучителната функция
центровете извършват следните дейности:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

1. обучение на деца и ученици със специ
ални образователни потребности в задължи
телна предучилищна и училищна възраст;
2. п рофесиона лно обу чение за п ри до 
биване на първа степен на професионална
к ва л ифика ц и я и/и л и за п ри добива не на
квалификация по част от професия;
3. подготовка на децата и учениците за
социално вк лючване и за професионална
реализация;
4. участие при изготвянето на индивиду
алните учебни планове и индивидуалните
учебни програми за обучение на учениците
със специални образователни потребности от
екипите за подкрепа за личностно развитие
в училищата;
5. разработване на дидактични материали
за подпомагане на обучението и за подкрепа
на развитието на деца и ученици със специ
ални образователни потребности;
6. разработване на програми за участие
на родителите при осъществяването на спе
циалната образователна подкрепа на децата
и учениците.
Чл. 10. Центровете извършват дейностите
по чл. 2, ал. 1 чрез:
1. провеждане на консултации на педаго
гически специалисти от детските градини и
училищата при заявено тяхно желание по
отношение на изготвянето на планове за
подкрепа, индивидуални учебни планове и
индивидуални учебни програми на ученици,
които ще се обучават в центрове за специ
ална образователна подкрепа;
2. запознаване на роди тели те с орга
низацията на образователния процес и на
подкрепата за личностно развитие, както и
с конкретни начини за подкрепа на само
подготовката на децата им;
3. консултиране на родителите за усвоява
не на различни похвати на работа и общуване
и за подкрепа на социалното включване на
децата им, както и за използване на специ
ализирана литература;
4. информиране на родителите за използ
ването на различни видове терапия – арт
т ерапи я, м узико т ерапи я, к инези т ерапи я,
ерготерапия, сензорна стимулация и други,
като част от допълнителната подкрепа за
личностно развитие на децата им;
5. консултиране на учениците със специ
ални образователни потребности и техните
родители за възможностите за професионал
но обучение и за последваща професионална
реализация;
6. координиране с екипите за подкрепа за
личностно развитие и с регионалните екипи
за подкрепа за личностно развитие на децата
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и учениците със специални образователни
по т р ебно с т и на дей но с т и т е, свърз а н и с
оценката на индивидуалните потребности на
децата и учениците за предоставяне на до
пълнителна подкрепа за личностно развитие;
7. координиране с екипите за подкрепа
за личностно развитие в детските градини и
училищата на изпълнението на плановете за
подкрепа, индивидуалните учебни планове и
индивидуалните учебни програми на децата
и учениците със специални образователни
потребности, които се обучават в центровете;
8. организиране и координиране на екипни
срещи и съвместни дейности с екипите за
подкрепа за личностно развитие на деца и
ученици със специални образователни по
требности от детските градини и училищата;
9. развиване на разнообразни форми на
сътрудничество с институции, с физически
лица и с юридически лица с нестопанска цел
за подпомагане предоставянето на подкре
па за личностно развитие и на социалното
включване на децата и учениците със спе
циални образователни потребности.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 11. (1) Дейността на центъра е струк
турирана в четири направления:
1. с п е ц и а л н а о б р а з о в а т е л н а п од к р е 
па – организиране на обу чение на децата
и учениците със специални образователни
потребности в паралелки и групи;
2. спец иа лна пси холого -педагог и ческа
подкрепа – диагностична, рехабилитацион
на, корекционна и терапевтична работа, при
условия и по ред, определени в държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование;
3. о р г а н и з а ц и о н н о - м е т од и ч е с к а д е й 
ност – взаимодействие с детски градини и
училища и с други институции в системата
на предучилищното и училищното образо
вание, със специализирани институции за
деца, със социални услуги в общността, с
родителите;
4. административно-финансова и стопан
ска дейност.
(2) Ръководителите на паралелки по ал. 1,
т. 1 имат статут на класни ръководители.
Чл. 12. За осъществяването на специал
ната психолого-педагогическа подкрепа по
чл. 11, ал. 1, т. 2 със заповед на директора
на центъра се създава координиращ екип при
условия и по ред, определени в държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
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Чл. 13. (1) Центърът се ръководи, упра
влява и представлява от директор.
(2) Правата и задълженията на директо
ра се определят в съответствие със ЗПУО,
този правилник и длъжностната му харак
теристика.
(3) Директорът на центъра:
1. организира, контролира и отговаря за
ц ялостната административно-у правленска
и финансова дейност на центъра в съответ
ствие със законите, нормативните, общите
и индивидуалните административни актове
в Република България;
2. представлява институцията пред органи,
организации и лица и сключва договори с
юридически и физически лица по предмета
на дейност в съответствие с предоставените
му правомощия;
3. координира и контролира цялостната
дейност на учителите, специалистите и дру
гите служители в центъра;
4. утвърждава програмите за квалифика
ция на педагогическите специалисти;
5. утвърждава вътрешни правила за ор
ганизация на работата в центъра;
6. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и прилага разпоредбите на тру
довото законодателство по отношение на
служителите в центъра;
7. контролира и отговаря за правилното
водене и съхраняване на задължителните
документи на центъра;
8. осигурява спазването и прилагането
на държавните образователни стандарти по
отношение на дейността на центъра;
9. организира периодични срещи с ръко
водствата на детските градини и училищата,
в които са записани децата и у чениците
със специални образователни потребности,
за съвместно решаване на проблемите и
обсъждане на резултатите от обучението,
корек ционно-терапевтичната и рехабили
тационната работа;
10. осъществява контакти и взаимодейст
вие с национални и международни инсти
туции, органи и организации във връзка с
цялостната дейност на центъра;
11. съставя бюджет и отговаря за зако
носъобразното, ефективното, ефикасното и
икономичното разходване на бюджетните
средства;
12. разпорежда се с финансовите средства
при спазване на действащите нормативни
актове;
13. сключва, изменя и прекратява трудови
договори с педагогическите специалисти и с
останалите служители в центъра и утвърж
дава длъжностните им характеристики;
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14. изготвя и утвърж дава длъжностното
разписание и утвърждава поименното разпи
сание на длъжностите и работните заплати;
15. изготвя и утвърж дава списък-образец
№ 3 с ъгласно д ърж а вн и я о бра зоват е лен
стандарт за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното
образование;
16. извършва преподавателска работа в
съответствие с нормите за преподавателска
работа;
17. изготвя доклад-оценка за извършеното
обучение на децата и учениците в изнесените
групи и паралелки по чл. 195, ал. 1 от ЗПУО,
включително и за извършеното обучение за
придобиване на първа степен на професио
нална квалификация или за квалификация
по част от професия;
18. изпраща доклада-оценка на директо
ра на училището или детската градина, от
което е насочено детето или ученикът за
обучение в центъра, за издаване на документ
за завършено обучение;
19. създава организация за осигуряване
на необходимите материа лни, финансови
и човешки ресурси за обучението и за об
щата и допълнителната подкрепа на децата
и учениците със специални образователни
потребности;
20. създава услови я за повишаване на
квалификацията на служителите на центъра;
21. отговаря за осигуряването на здраво
словни и безопасни условия за обучение и
труд в центъра;
22. председател е на педагогическия съ
вет и осигурява изпълнението на взетите
от него решения;
23. ръководи разработването и изпълне
нието на проекти и програми на центъра
за реализиране на държавната политика за
обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците по отноше
ние дейността на центъра;
24. съдейства на компетентните органи
при извършване на проверки в центъра;
25. осъществява взаимодействие със съ
ответното регионално управление на обра
зованието и съответния регионален център
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование;
26. участва при разработване и обсъж
дане на нормативни актове и документи по
компетентност;
27. организира и контролира поддържа
нето на актуална информация на интернет
страницата на центъра;
28. анализира и отчита цялостната дейност
на центъра и предоставя информация на
Министерството на образованието и науката
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чрез съответното регионално управление на
образованието;
29. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни и административни актове.
(4) При отсъствие на директора за срок,
който е по-малък от 60 календарни дни,
той се замества от заместник-директора, а
при невъзможност – от определен педагоги
чески специалист от центъра, със заповед,
в която се посочват обемът на работата и
правомощията му по време на отсъствието
на директора.
Чл. 14. (1) При управлението на дейността
на центъра директорът може да се подпомага
от един или от няколко заместник-директори.
(2) Заместник-директорът по у чебната
дейност подпомага директора в цялостната
му работа, като:
1. планира, ръководи и контролира обу
чителната, организационно-методическата,
корекционно-терапевтичната и рехабилита
ционната дейност;
2. организира изготвянето на анализи и
прогнози за потребностите от квалификаци
онни дейности и обучения; организира про
учването, обсъждането, популяризирането
и въвеждането на иновации в специалната
образователна подкрепа и в специалната
психолого-педагогическа подкрепа;
3. организира разработването и актуали
зирането на плановете, програмите, мето
дическите и информационните материали;
4. участва в разработването на списъкобразец № 3 на центъра за учебната година
и на вътрешните правила за организация
на работата в центъра;
5. извършва преподавателска работа в
съответствие с нормите за преподавателска
работа.
(3) Заместник-директорът по администра
тивно-стопанската дейност:
1. кон т р о л и р а а д м и н ис т р ат и вно - с т о 
панската дейност и законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата
на центъра съгласно утвърдения бюджет;
2. участва в изготвянето на договори за
възлагане на работа;
3. участва в изготвянето на вътрешни пра
вила за организация на работата в центъра;
4. участва в подготовката на документа
ция за провеждане на процедури по Закона
за обществените поръчки;
5. участва в разработването на структурно
то и поименното разписание на длъжностит е,
както и в подготовката на длъжностните
характеристики на персонала;
6. участва при разработване на проекти/
програми и координира изпълнението на
проектните дейности.
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Чл. 15. Главният счетоводител:
1. подпомага директора при съставянето
на проекта на бюджет на центъра;
2. организира финансовата и счетоводната
дейност на центъра;
3. организира законосъобразното и це
лесъобразното разходване на средствата на
центъра съгласно утвърдения бюджет;
4. разработ ва п роек т на счетоводната
политика на центъра и проект на правила
за документооборота;
5. организира и отговаря за съхраняването
на счетоводната информация по предвидения
в закон ред;
6. изготвя периодични отчети за касовото
изпълнение на бюджета и годишен финансов
отчет на центъра.
Чл. 16. (1) Специализиран орган за раз
глеж дане и решаване на основни педагоги
чески въпроси в центъра е педагогическият
съвет.
(2) Педагогическ и ят съвет на цент ъра
включва в състава си всички педагогически
специалисти и заместник-директорите без
норма на преподавателска работа.
(3) В заседанията на педагогическия съвет
с право на съвещателен глас може да участват
специалисти, осъществяващи терапевтични
и рехабилитационни дейности и занимания
по интереси, медицинското лице в центъра,
а при необходимост – директори, учители,
координатори и членове на екипи за подкрепа
за личностно развитие на деца и ученици
със специални образователни потребности
от детските градини и училищата, в които
те са записани, както и родители на деца
и у ченици със специа лни образователни
потребности, обучавани и подпомагани в
центъра.
(4) Директорът е председател на педаго
гическия съвет и осигурява изпълнение на
решенията му.
(5) Педагогическият съвет на центъра се
свиква на редовно заседание не по-малко от
четири пъти в рамките на учебната година.
(6) Извънредно заседание на педагогиче
ския съвет се свиква от директора или по
писмено искане до него на не по-малко от
1/3 от числения му състав.
(7) Решенията на педагогическия съвет
се приемат с мнозинство на повече от по
ловината от числения състав.
(8) За всяко заседание на педагогическия
съвет се води протокол.
(9) Заседанията на педагогическия съвет
се провеждат в извънучебно време.
Чл. 17. (1) Педагогическият съвет в цен
търа:
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1. приема вътрешни правила за органи
зация на работата в центъра;
2. приема годишния план за дейността
на центъра;
3. приема графици и планове, свързани
с дейността на центъра;
4. приема мерки за повишаване качест
вото на обучението и на терапевтичните и
рехабилитационните дейности;
5. предлага на директора разкриване на
групи за занимания по интереси;
6. прави предложения на директора за
награждаване на деца и ученици;
7. определя символи и ритуали на центъра;
8. приема етичен кодекс на общността
в центъра;
9. запознава се с бюджета на центъра,
както и с отчетите за неговото изпълнение;
10. периодично, най-малко три пъти през
у чебната г од и на, п рослед я ва и обс ъж да
резултатите от обучението, терапевтичната
и рехабилитационната работа и предлага
мерки за съвместни дейности на учителите
и другите специалисти за подобряването им;
11. упражнява и други правомощия, оп
ределени с нормативен акт.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 4 се пуб
ликуват на интернет страницата на центъра.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Ч л. 18. Организац и я та на рабо тата в
центровете се осъществява в съответствие
с разпоредбите на този правилник, на пра
вилника за вътрешния трудов ред, както
и на вътрешни правила за организация на
работата в съответния център.
Чл. 19. В годишния план за дейност та
на центъра се вк лючват:
1. темите и графикът за заседанията на
педагогическия съвет;
2. дейностите за постигане на резулта
тите от обу чението, от терапевтични я и
рехабилитационния процес;
3. дейностите на групите за занимания
по интереси;
4. дейностите по осъществяване на въ
трешен контрол;
5. дейностите за взаимодействие с роди
тели, институции и организации;
6. дейностите, свързани с повишаване на
квалификацията на специалистите.
Чл. 20. Центровете осъществяват дей
ност та си чрез екип от специалисти, в който
се вк лючват у чители – специални педагози,
вк лючително с квалификация по преду чи
лищна педагогика – за подготвителните гру
пи, с квалификация по начална педагогика
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и по съответен у чебен предмет, у чители за
обу чение по специалности от професии или
по част от професия, психолози, логопеди,
рехаби л и тат ори, ар т т ера певт и, соц иа л н и
педагози и други специалисти при необхо
димост, както и чрез други служители в
центъра.
Чл. 21. Центровете водят и съхраняват
задължителните документи в съответствие
с държавния образователен стандарт за ин
формацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование.
Чл. 22. Работното време на служителите
в центровете е 8 часа при 5-дневна работна
седмица.
Чл. 23. Педагогическите специалисти и
останалите служители в центровете изпъл
н яват възложените им за дачи съобразно
у твърдени от директора вътрешни правила
за организация на работата в центъра, пра
вилник за вътрешния трудов ред и длъж
ностни характеристики.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 49, ал. 9 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
Министър:
Красимир Вълчев
716

НАРЕДБА № 1
от 24 януари 2019 г.

за придобиване на квалификация по про
фесията „Администратор в хотелиерството“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя дър
жавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по профе
сията 811020 „А дминистратор в хотелиер
ството“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и ке
търинг“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стан
дарт за придобиването на к ва лификаци я
по професи ята 811020 „А дминист ратор в
хо т ел иерс т во т о“ с ъгласно п ри ложен ие т о
към тази наредба определя изискванията
за придобиването на трета степен на про
фесионална квалификация за специалност
та 8110201 „Организация на обслужване в
хотелиерството“.
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Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и
рамковите прог рами по чл. 10, а л. 3, т. 2,
3 и 6 от Закона за професиона лното обра
зование и обу чение се разработват типови
у чебни планове за у ченици, у чебни планове
за лица, навършили 16 години, и у чебни
програми за обу чението по специалностите
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Ч л. 4. (1) Държ а вн и я т обра зоват елен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
811020 „Администратор в хотелиерството“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходими
те професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалифи
кация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обу
чение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2018/2019 г. включително, се обучават и за
вършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали
при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, кои
то към влизане в сила на тази наредба се
обучават в квалификационен курс, завърш
ват обучението си по учебните планове и
учебните програми, по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основа
ние чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното
образование и от мен я Наредба № 19 от
2003 г. за придобиване на квалификация по
професията „А дминистратор в хотел“ (ДВ,
бр. 6 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придоби
ване на квалификация по професията „Адми
нистратор в хотелиерството“
Професионално направление:

811

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъ
ринг

Наименование на професията:
811020

Администратор в хотелиерството

Специалности:

Органи
зация на
обслуж
8110201
ването в
хотели
ерството

Степен
на про
фесио
нална
квали
фикация

Ниво по
Н а ц и 
онална
квалифи
кацион
на рамка
(НКР)

Ниво по
Европей
ска ква
лифика
ционна
р а м к а
(ЕКР)

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или к валифика
ционно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обу чение
(ЗПОО)
За придобиване на трета степен на профе
сионална к валификаци я по професи ята „А д
министратор в хотелиерството“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обу чение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (у твърден
от минист ъра на образованието и нау ката със
Заповед № РД- 09- 413 от 12.05.20 03 г., посл.
изм., За повед № РД- 09-296 о т 19.02.2018 г.)
изиск вани ята за вход ящото минимално обра
зователно и/или к валификационно равнище
към кандидатите са:
За у ченици – завършено основно образо
вание.
За лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професи ята, по която желае да се обу чава,
не му е противопоказна.
Изиск вани ята за вход ящо минимално к ва
лификационно равнище п ри п родъл жаващо
професионално обу чение е придобита втора
степен на професиона лна к ва лификаци я по
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професия от област на образование „Услуги
за личност та“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по про
феси ята „А дминист ратор в хотелиерството“
или част от нея чрез валидиране на придо
бити с неформално или самостоятелно у чене
резултати от у ченето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от минист ъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упра жняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
А дминистраторът в хотелиерството приема,
регистрира, проверява данните от документи
те за самоличност на гостите и ги настанява
п ри п рис т ига не в м яс т о т о за нас та н ява не.
Прилага принципите на гостоприемство при
посрещане на гостите, като се съобразява с
типовете гости (индивидуални, организирани
групи гости, гости със специални потребности
и др.). А дминистраторът спазва правилата за
посрещане на V IP гости; обслу ж ва гостите
по време на техния престой, като се съобра
зява с направените резервации; предоставя
необходимата информация, като води редовно
определената оперативно-техническа отчетност
за регистрираните гости и анулираните резер
вации. Администраторът информира гостите за
предлаганите основни и допълнителни услуги;
съдейства при организирането на основни и
допълнителни услуги, като работи ефективно в
екип; оформ я и поддържа сметките на гостите
с постоянна готовност за прик лючването им.
А дминистраторът в хотелиерството работи
в екип с персонала в приемния блок (фоайе
то) – портиер, пиколо, холови камериерки и
др., като поддържа постоянна връзка с тех
ническите слу жби, звено „Хотелско домакин
ство“, заведенията за хранене и развлечения в
обекта и др. В своята работа администраторът
о с ъщес т вя ва ком у н и к а ц и я, ко орд и на ц и я и
сътрудничество с останалите звена в м ястото
за настаняване; изготвя справки за заетост та
на м ястото за настаняване. При възникване
на екст ремни сит уации и инциденти адми
нистраторът контакт ува с органите на реда
и пож арната безопаснос т. В своя та рабо та
стриктно спазва правилата за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗБУ Т) и опазване
на околната среда.
Администраторът работи с компютризирани
системи за различни дейности (хотелски резер
вационни системи), телефонни и телефаксни
устройства, касови апарати, POS терминали,
к лючарник с к лючове и зак лючващи системи.
По време на работа на рецепцията се съхраняват
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ценности на гостите в специални касети и каси
за съхранение на ценности. На рецепци ята са
разположени също така и командните табла за
осветление, озву чаване, T V и радиопрограми,
к лиматични и противопожарни инсталации.
А дминистраторът носи у ниформено облек
ло и отличителен знак съобразно у твърден от
фирмата модел и категори ята на хотела.
А дминистраторът съдейства за повишава
не на качеството на обслу ж ване, както и за
добрите отзиви на гостите от пребиваването
им. За всичк и пост ъпили оплак вани я и рек ла
мации админист раторът информира прек и я
си ръководител.
В своята работа администраторът кому ни
кира с гостите на българск и или чу ж д език
според установените стандарти, като проявява
тактичност и компетентно владеене на про
фесионалната терминология; спазва правилата
за морал, етичност, дискретност, кому ника
тивност, работа в ек ип, трудова и финансова
дисциплина, отговорност и професионализъм.
При ла га п ри н ц и п и т е на г ос т оп риемс т во и
оказва персона лно внимание, сърдечност и
ува жение към всек и гост.
А дминистраторът изпълнява служебните си
задъл жени я, като спазва действащата норма
тивна у редба, вътрешните правила и заповеди
на конкретни я обект; носи административна,
им у ществена, финансова и наказателна от
говорност. А дминист раторът сът рудни чи на
органите на полици ята по паспортни я контрол
и пропускателни я реж им.
Работното време на администратора е съ
образено с изиск вани ята на Кодекса на труда.
2.2. Възмож ности за продъл жаване на про
фесионалното обу чение
За обу чение по професи ята „А дминистра
тор в хотелиерството“ с придобиване на трета
степен на професионална к валификаци я не се
изисква кандидатите да притежават професио
нална к валификаци я или професионален опит
по дру ги сродни професии.
Придобилите професионална квалификация
по професи ята „А дминистратор в хотелиер
ството“ могат да продъл жат обу чението си по
друга професия от професионално направление
„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“,
ако отговарят на услови ята за вход ящо мини
ма лно образователно равнище, регламенти
рано в ЗПOО и в рамковите програми. При
обу чението единиците резултати от у ченето по
общата професионална подготовка и по част
от отрасловата професионална подготовка се
зачитат.
При продъл жаващото професионално обу
чение се организира обу чение за усвояване на
единиците резултати от у ченето, които лицата
не притежават.
Л и цата, п ри до би л и п р о ф есиона л на к ва
лификац и я по п рофеси я о т п рофесиона лно
направление „Хотелиерство, ресторантьорство
и кет ъринг“, имат възмож ност за повишаване
на квалификаци ята си посредством ку рсове
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и семинари, организирани от обу чаващи ин
с т и т у ц ии, у час т и я във фес т ива л и, рабо т ни
ателиета и др.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната к ласификация
на професиите и длъжностите (НК ПД – 2011)
в Република България, у твърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на минист ъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-1093 от 19.12.2018 г. Лице,
придобило трета степен на професионална ква
лификация по професията „А дминистратор в
хотелиерството“, може да пост ъпва на работа
на следните длъжности от НК ПД: 4224-3002
„А дминистратор, хотел“, както и други, допъл
нени при акт уализиране на НК ПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. С п ис ък на Ед и н и ц и т е резул тат и о т
у чене (ЕРУ) и на резултатите от у чене (РУ)
по видове професионална подготовка
ЕРУ по общ а п р о ф е сион а л н а под г о т ов
ка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от Списъка
на професиите за професионално образование
и обу чение (СППОО)
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУ Т)
РУ 1.1. Съдейства на работодател я за оси
г у ряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното м ясто
РУ 1.2. Участва в създаването на организа
ция за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
РУ 1.3. Участва в организация за овладява
нето на рискови и аварийни сит уации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2 .1. Позна ва о снови т е на па зарнат а
икономика
РУ 2.2. Познава характеристиките на дей
ност та на организацията
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприема
чеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготов
ка – единна за професиите от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в профе
сионалната дейност
РУ 4.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 4.2. Комуникира посредством ИКТ
РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 4.4. Осиг у рява сиг у рност при работата
с ИКТ
РУ 4.5. Решава проблеми при работа с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
РУ 5.1. Организира работния процес
РУ 5.2. Поема отговорност за качеството на
работата си
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.1. Общува ефективно в работния екип
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РУ 6.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 6.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Предлагане на хотелиерски продукт
РУ 7.1. Предоставяне на хотелиерски продукт
РУ 7.2. Организация на услугите в мястото
за настаняване
ЕРУ по специфичната професионална под
готовка за специалност „Организация на об
служването в хотелиерството“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 8. Посрещане и приемане на гости
РУ 8.1. Познава правилата за посрещане на
различните типове гости
РУ 8.2. Извършва регистрация съгласно из
искванията
РУ 8.3. Настанява гостите
РУ 8.4. Работи с хотелски компютърни и
резервационни системи
РУ 8.5. Работи по правилата с ключовете и
заключващите системи
РУ 8.6. Работи със специфично оборудване
на рецепцията
ЕРУ 9. Обслужване на гостите по време на
престоя им
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РУ 9.1. Познава особеностите на различните
типове гости
РУ 9.2. Предоставя търсената от гостите
информация
РУ 9.3. Консултира гости
РУ 9.4. Обслужва гости
ЕРУ 10. Предлагане на основни и допълни
телни услуги
РУ 10.1. Познава основните и допълнител
ните услуги
РУ 10.2. Спазва правилата за предлагане на
основни и допълнителни услуги
ЕРУ 11. Изпращане на гостите
РУ 11.1. Изпраща различните типове гости
РУ 11.2. Работи по правилата с ключовете и
заключващите системи
РУ 11.3. Извършва обработка и финансово
приключване на използваните основни и допъл
нителни услуги от гостите
ЕРУ 12. Професионална етика
РУ 12.1. Познава нормите на морал, етичност
и дискретност
РУ 12.2. Прилага нормите на морал, етич
ност и дискретност при комуникация с гости и
служители

ЕРУ 1
Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни усло
вия на труд на работното място

Знания

• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
• Познава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
• Познава нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните
трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при работа
и свързани с нея дейности
• Познава разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на рабо
тещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

•У
 частва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и ограни
чаване на рисковете за здравето и безопасността при работа
• Спазва прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

•С
 ъдейства за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните
разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за оси
гуряване на безопасност
• Грижи се за собствената безопасност и безопасността на другите участници
в трудовия процес
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Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дей
ност по опазване на околната среда
Знания
• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
Умения
• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от
употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за съби
ране и рециклиране
Компетентности
• Познава възможните причини за замърсяване на околната среда и съдейст
ва за тяхното предотвратяване
Резултат от учене 1.3:
Участва в организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания
• Познава предпоставките за възникване на основните рискови и аварийни
ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за установяване, регистриране, разследване, отчитане на тру
дови злополуки и професионални заболявания
Умения
• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
• Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария
Компетентности
• Познава рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация и съ
действа за тяхното предотвратяване
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие
с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопас
ност
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• Изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Превантивната дейност за опазване на околната среда
• Овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на по
страдали
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рис
кова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа по
мощ
ЕРУ 2
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика
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Знания

•
•
•
•

Умения

•И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания, свързани с предлагане на хотелиерски услуги

Компетентности

•С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, свързани с предлагане на хотелиерски услуги

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността на организацията

Знания

•П
 ознава основите на пазарното търсене и предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рен
табилност

Умения

•О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на ор
ганизацията

Компетентности

•С
 пособен е да анализира основните икономически принципи в контекста на
дейността на организацията

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий

Познава общата теория на пазарната икономика
Запознат е с основните икономически проблеми
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на пробле
ма в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на
организацията

Компетентности

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
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Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на пробле
ма в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
ЕРУ 4
Наименование на единицата: Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в про
фесионалната дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки
• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността ѝ
• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни елек
тронни носители
• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съ
държание (текст, изображение, аудио, видео)
• Знае за съществуването на облачни услуги
• Познава специализирани софтуери за работа в мястото за настаняване

Умения

•И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надежд
ност с помощта на определени критерии
• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изо
бражения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използ
вайки поддиректории (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
• Работи със специализирани софтуери в мястото за настаняване

Компетентности

•Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на инфор
мация
• Използва свободно специализирани софтуери в мястото за настаняване

Резултат от учене 4.2:

Комуникира посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на зна
ния и опит в областта на професията
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 зползва електронна поща
И
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
Обменя знания и опит в онлайн общности, обмен на знания и опит в об
ластта на професията
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
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Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

•П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)

Умения

•С
 ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва
разширени функции на форматиране

Компетентности

•Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електрон
но съдържание

Резултат от учене 4.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

•П
 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа он
лайн
• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и
околната среда

Умения

•И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет стра
ници
• Активира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

•С
 пособен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 4.5:

Решава проблеми при работа с ИКТ

Знания

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
• Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

•П
 редприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи
(например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

• Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
(например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра,
проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прос
транството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлени
ето на цифрово съдържание
Средство 4:
• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и про
мяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвари
телно зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
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ЕРУ 5
Наименование на единицата: Организация на труда
Ниво по НКР:

4

Ниво ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

• Познава структурата на организацията, в която работи
• Познава методи за нормиране на работния процес
• Познава основните нормативни разпоредби на действащото трудово зако
нодателство
• Познава основните нормативни актове, свързани с професията
• Познава изискванията за планиране на необходимите ресурси
• Планира процеса на работата си
• Съставя график на работните си задачи
• Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с
професията
• Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение на
трудовите дейности и задачи
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в организацията на
работата
Поема отговорност за качеството на работата си

Умения

Компетентности

Резултат от учене 5.2:
Знания

Умения
Компетентности

•П
 ознава видовете трудови дейности, характерни за професионалната му
сфера
• Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дей
ности
• Познава начините за оптимална организация на трудовите дейности
• Спазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на етична работна среда
• Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес
ЕРУ 6

Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерар
хични връзки

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

Умения

• Осъществява комуникация в работен порядък с екипа

Компетентности

•К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
• Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

•
•
•
•

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване на изис
кванията на клиентите

Компетентности

•П
 ровежда ефективна комуникация с гостите на мястото за настаняване съ
образно индивидуалните им характеристики
• Провежда разговор с гостите с цел консултиране и съгласуване на услуги
• Разбира и уважава изискванията на гостите и защитава интересите на ор
ганизацията

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

•Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана ли
тература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източ
ници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и
гости

Компетентности

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по
професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 7
Наименование на единицата: Предлагане на хотелиерски продукт
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Предоставяне на хотелиерски продукт

Знания

• Познава същността на хотелиерските услуги
• Познава различните длъжностни позиции в мястото за настаняване и тех
ните отговорности
• Познава специализиран софтуер за резервации и хотелско настаняване
• Запознат е с изискванията при категоризация на мястото за настаняване

Умения

•Р
 аботи с различните хотелиерски услуги в зависимост от категорията на
мястото за настаняване
• Участва в процеса на резервиране и настаняване на гостите

БРОЙ 11
Компетентности

Резултат от учене 7.2:
Знания
Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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• Запознава гостите при настаняване с всички предлагани услуги в мястото
за настаняване
• В състояние е да участва ефективно в организирането на основните хоте
лиерски услуги
• Работи ефективно с допълнителните услуги на мястото за настаняване
Организация на услугите в мястото за настаняване
•П
 ознава същността на услугите в мястото за настаняване
• Познава видовете основни и допълнителни услуги и тяхното съдържание
• Предлага основни и допълнителни услуги

Компетентности

•В
 състояние е да съдейства при организирането на основни и допълнителни
услуги, като работи ефективно в екип
• В състояние е да взема самостоятелни решения в рамките на описаните в
длъжностната характеристика задължения
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с организиране на работата в мястото за нас
таняване и предлагане на хотелиерски продукт
Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с работния процес и дейностите
в мястото за настаняване
• Дефинира точно и вярно основните и допълнителните услуги в мястото за
настаняване
За средство 2:
• Организира ефективно работата в мястото за настаняване с предоставяне на
определен хотелиерски продукт
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Организация на обслужването
в хотелиерството“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата: Посрещане и приемане на гости
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава правилата за посрещане на различните типове гости

Знания

• Знае принципите на гостоприемството и етикета при посрещането на гос
тите
• Познава вътрешните правила и заповеди
• Познава правилата за обработка, съхранение и използване на лични данни
• Запознат е с особеностите на различните типове гости (индивидуални, орга
низирани групи гости, гости със специални потребности и др.)
• Познава правилата за посрещане на VIP гости
• Прилага принципите на гостоприемството и етикета при посрещане на
гостите
• Проучва очакванията на гостите
• Използва за комуникация с гостите български или разбираем чужд език
• Спазва правилата за посрещане на VIP гости
• Спазва правилата за обработка, съхранение и използване на лични данни
• Предава необходимата информация от текущата смяна на заинтересованите
служители и прекия си ръководител
• Оказва лично внимание, сърдечност и гостоприемство
• Комуникира с гостите на български/чужд език според установените стандар
ти, като проявява тактичност и компетентно владеене на професионалната
терминология
• Работи ефективно в екип с персонала в приемния блок (фоайето) – портиер,
пиколо, холови камериерки

Умения

Компетентности
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Резултат от учене 8.2:

Извършва регистрация съгласно изискванията

Знания

• Познава начина на регистрация на различните типове гости
• Води необходимата отчетност на регистрираните гости и анулираните ре
зервации
• Познава вътрешните правила и заповеди за регистрация

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•К
 онтролира извършваните резервации, като поддържа връзка с останалите
отдели за тяхното качествено изпълнение
• Спазва принципа на конфиденциалност и нормативните разпоредби, произ
тичащи от Закона за защита на личните данни

Резултат от учене 8.3:

Настанява гостите

Знания

• Знае вътрешните правила за настаняване на гостите

Умения

•И
 нформира гостите за всички услуги в хотела при тяхното настаняване
• Изпълнява дейностите по настаняване на гостите
• Реагира по стандарт при възникване на оплаквания при настаняването

Компетентности

•П
 роявява вежливост, дискретност и експедитивност при настаняване на
гостите, като спазва установените стандарти
• Демонстрира адекватно поведение при оплаквания от страна на гостите,
като уведомява прекия си ръководител

Резултат от учене 8.4:

Работи с хотелски компютърни и резервационни системи

Знания

• Познава видовете хотелски компютърни и резервационни системи

Умения

• Работи с хотелски компютърни системи за регистрация и резервация

Компетентности

•Р
 аботи ефективно с компютърни инсталации, хотелски и резервационни
системи

Резултат от учене 8.5:

Работи по правилата с ключовете и заключващите системи

Знания

•
•
•
•

Умения

•Р
 аботи с ключовете и заключващите системи
• Различава различните видове ключове и заключващи системи

Компетентности

•Р
 аботи ефективно по правилата с ключовете и заключващите системи
• Издава ключове и електронни устройства единствено на регистрирани гости
и длъжностни лица, като стриктно спазва установените правила на мястото
за настаняване
• Реагира по правилата за предоставяне на ключове и електронни устройства
при възникване на екстремни ситуации и инциденти

Резултат от учене 8.6:

Работи със специфично оборудване на рецепцията

Знания

• Знае правилата за работа със специфично оборудване на рецепцията

Умения

•О
 бслужва гостите, като използва различните функции на професионалното
оборудване на рецепцията
• Използва повереното му професионално оборудване за рецепция, като спаз
ва правилата за експлоатация, описани от производителя

Компетентности

• Работи професионално със специфичното оборудване на рецепцията (спе
циални касети и каси за съхранение на ценности, командни табла за освет
ление, озвучаване, TV и радиопрограми, климатични и др.), като стриктно
спазва стандартите за работа с оборудването на рецепцията

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с посрещане и настаняване на гостите

 бработва направените резервации и анулации
О
Изготвя справки за заетостта на мястото за настаняване
Проверява данните от документите за самоличност
Регистрира гостите на мястото за настаняване

Запознат е с компютърните системи и електронни устройства
Познава начините за съхранение на ключовете
Запознат е с правилата на издаване на ключове и заключващи системи
Запознат е с правилата за предоставяне на ключове и електронни устрой
ства при възникване на екстремни ситуации и инциденти
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Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Практическо обучение в места за настаняване
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира основни понятия, свързани с посрещането, настаняването и об
служването на гостите в мястото за настаняване
За средство 2:
• Посреща, настанява и обслужва гости, като спазва стандартите за обслуж
ване и проявява етично отношение

ЕРУ 9
Наименование на единицата: Обслужване на гостите по време на престоя им
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Познава особеностите на различните типове гости

Знания

• Познава характерните особености на различните типове гости
• Познава законовите разпоредби и вътрешните правила за обслужване на
различни типове гости

Умения

•С
 пазва правилата за обслужване на гостите
• Спазва професионална етика при комуникация с различните типове гости

Компетентности

•П
 рилага законовите разпоредби и вътрешните правила за обслужване на
типовете гости

Резултат от учене 9.2:

Предоставя търсената от гостите информация

Знания

• Притежава познания за търсената от гостите информация

Умения

• Предоставя информация на разбираем български/чужд език

Компетентности

•П
 редоставя с необходимото внимание и точност търсената информация на
гостите, без да ги въвежда в заблуда, с цел повишаване на качеството на
обслужването

Резултат от учене 9.3:

Консултира гости

Знания

•
•
•
•

 нае принципите на гостоприемството
З
Познава психологическите характеристики на гостите
Използва професионална терминология на български и на чужд език
Познава стандартните процедури за предлаганите услуги

Умения

•
•
•
•

Посреща гостите
Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
Прилага професионални термини на български и на чужд език
Прилага стандартните процедури за предлаганите услуги

Компетентности

•К
 онсултира гостите на български и чужд език според установените стандар
ти с необходимата акуратност и точност
• Умее да реагира адекватно в деликатни ситуации

Резултат от учене 9.4:

Обслужва гости

Знания

• Знае правилата за обслужване на гости
• Знае професионалната терминология на български и на чужд език
• Познава изискванията за изготвяне на презентация на предлаганите основни
и допълнителни услуги в мястото за настаняване
• Познава в детайли стандартните процедури
• Знае правилата за работа със специфично оборудване на рецепцията

Умения

•
•
•
•

 пазва правилата за обслужване на гости
С
Прилага професионални термини на български и на чужд език
Прилага стандартните процедури за обслужване на гости
Използва по предназначение специфичното оборудване на рецепцията
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Компетентности

• Реализира самостоятелно и в работен екип консултиране и обслужване на
гости според установените стандарти
• Способен е да установи добър контакт и персонално внимание към всеки
гост
• Умее да реагира адекватно в деликатни ситуации
• Обслужва коректно гостите, като работи професионално със специфичното
оборудване на рецепцията

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с посрещане и приемане на гости или ролеви
игри

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Практическо обучение в мястото за настаняване
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира основни понятия, свързани с обслужването на гостите по време
на престоя им
За средство 2:
• Демонстрира ефективно и адекватно поведение при обслужването на гости
те по предварително дефинирано задание

ЕРУ 10
Наименование на единицата: Предлагане на основни и допълнителни услуги
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Познава основните и допълнителните услуги

Знания

• Знае основните туристически услуги
• Познава видовете допълнителни услуги
• Обяснява различията между двете групи услуги

Умения

• Разграничава основните от допълнителните услуги

Компетентности

• Информира точно и вярно гостите за основните и допълнителните услуги

Резултат от учене 10.2:

Спазва правилата за предлагане на основни и допълнителни услуги

Знания

•З
 нае правилата за предлагане на основни услуги
• Знае правилата за предлагане на допълнителни услуги
• Познава различията при предлагане на основните и допълнителните услуги

Умения

• Спазва правилата при предлагане на основни и допълнителни услуги

Компетентности

•П
 редлага и консултира компетентно гостите за предлаганите основни и до
пълнителни услуги, като проявява внимание, уважение и професионализъм,
и се съобразява с интересите им

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с предлагане на основни и допълнителни
услуги

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Средство 2:
• Практическо обучение в място за настаняване
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За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия, свързани с предлагането на основни и
допълнителни услуги в мястото за настаняване
За средство 2:
• Предлага основни и допълнителни услуги спрямо типовете гости, определе
ни в предварително дефинирано задание

ЕРУ 11
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професия
та:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 11.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 11.2:
Знания

Изпращане на гостите
4
4
Администратор в хотелиерството
4
4
Изпраща различните типове гости
• Познава и разграничава различните типове гости
• Познава особеностите на различните типове гости
• Познава правилата за изпращане на различните типове гости
• Познава начините на разплащане
• Разграничава различните типове гости и техните особености
• Спазва правилата при комуникация с различните типове гости
• Използва различните начини за разплащане
• Спазва финансовата дисциплина
• Проявява професионализъм при изпращането на различните типове гости
Работи по правилата с ключовете и заключващите системи
•
•
•
•
•

 ознава различните видове ключове и заключващи системи
П
Познава начина на съхранение на ключовете и заключващите системи
Знае начина за работа с ключовете и заключващите системи
Умения
Работи по изискващите се правила с ключовете и заключващите устройства
Компетентности
Компетентно съхранява и предоставя на оторизирани колеги и гости клю
чове и заключващи системи
Резултат от учене 11.3:
Извършва обработка и финансово приключване на използваните основни и
допълнителни услуги от гостите
Знания
• Знае начините при оформяне, водене и инкасиране сметките на гостите
• Знае начина за отчитане на сметките на гостите
• Знае начините за оформяне и инкасиране на сметките за предоставените
платени основни и допълнителни услуги
Умения
• Обработва и финансово приключва използваните основни и допълнителни
услуги от гостите
• Спазва финансовата дисциплина
Компетентности
• Професионално работи със съответната компютърна програма при оформя
не и издаване на сметки, като спазва финансовата дисциплина
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия, свързани с изпращането на гостите
ЕРУ 12

Наименование на единицата: Професионална етика
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия Администратор в хотелиерството
та:
Ниво по НКР:
4
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Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Познава нормите на морал, етичност и дискретност

Знания

• Запознат е с важността на нормите на морал, етичност и дискретност
• Познава значението на нормите на морал, етичност и дискретност
• Знае правилата за поведение спрямо гостите с различни начини на поведе
ние
• Разграничава етичните и морални норми

Умения
Компетентности

Знания

•С
 пособен е да съобразява своето поведение с нормите на морал, етичност и
дискретност при изпълнение на служебните си задължения
Прилага нормите на морал, етичност и дискретност при комуникация с гости
и служители
• Знае причините за спазване на нормите на морал, етичност и дискретност

Умения

• Прилага нормите на морал, етичност и дискретност

Резултат от учене 12.2:

Компетентности

•О
 бщува ефективно с гостите и служителите, като стриктно спазва нормите
на морал, етичност и дискретност
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия, свързани със спазване на нормите за
морал, етичност и дискретност

4. Изисквания към материалната база
4.1. Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, а по учебна и производствена
практика – в хотелски обекти.
4.1.1. Учебен кабинет – основното предназ
начение на учебния кабинет е провеждането на
теоретично обучение. Обзавеждането на учебните
кабинети допринася за ефективно провеждане на
основните дейности и процеси, свързани с препо
давателската и учебната дейност. Обзавеждането
на учебния кабинет включва: работно място на
преподавателя (работна маса и стол), работно
място на всеки ученик (работна маса и стол),
учебна дъска, мебели (предимно шкафове за раз
лични цели), гладка свободна стена за окачване
на нагледни материали, екран за прожектиране,
дъска за писане и други дидактически средства
за обучение (мултимедия).
4.1.2. Ком п ю т ърен к аби не т и с ъо т ве т н и
(хотелски) софтуерни продукти, използвани в
туристическата индустрия.
4.1.3. Кабинет за изучаване на чужд език
Учебните кабинети трябва да отговарят на
необходимите педагогически, дидактико-мето
дически, ергономични, хигиенни и естетически
изисквания, като създават предпоставка на ус
пешно усвояване на знанията, уменията и профе
сионално-личностните качества на обучаваните.
Обзавеждането на учебните кабинети допринася
за ефективно провеждане на основните дейности
и процеси, свързани с преподавателската и учеб
ната дейност.
4.2. Обучението по практика на професията
се извършва в реална работна среда. Обучаемите
изпълняват дейности и задачи под наблюдение на
преподавателя или на отговорно лице (ментор)
от съответното място за настаняване. В мястото
за настаняване обучаемите се разпределят по ра

ботни места, които са съобразени с нормативните
и методическите изисквания за извършване на
съответната дейност в туристическата индустрия.
Практиката на обучаемите следва да не наруша
ва по никакъв начин обичайните операционни
процеси, особено при директна връзка с гостите.
Необходимо е преподавателят да поддържа
комуникация с ръководния състав на обекта,
в който се провежда практическото обучение.
При възможност в процеса на обучение да се
поканят като гост лектори – практици и водещи
експерти в хотелиерството.
Работното място за обучение по професията
„Администратор в хотелиерството“ е оборудвано
с необходимата офис техника.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професио
налната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професи
оналната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професи
оналните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без придобита професио
нална квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация при условията и
по реда на Закона за професионалното образо
вание и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обу
чаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компе
тентности.
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 50 от 2015 г. за капиталовата адек
ватност, ликвидността на инвестиционните
посредници и осъществяването на надзор
за спазването им (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г.;
доп., бр. 63 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. допълнителните изисквания към зна
чимите инвестиционни посредници;“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 2. В чл. 2, т. 3 навсякъде думите „чл. 5“
се заменят с „чл. 6“ и думите „чл. 8“ се за
менят с „чл. 10“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Началният капитал на действащо
дружество се състои от един или повече от
елементите, посочени в чл. 26, параграф 1,
букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
26 юни 2013 г. относно пруденциалните из
исквания за кредитните институции и инвес
тиционните посредници и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от
27 юни 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 575/2013),
определени съгласно счетоводните баланси на
дружеството, заверени от регистриран одитор
към последния ден от месеца, предхождащ
месеца на подаване на заявлението за изда
ване на лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник, и към мо
мента на издаване на лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник,
и при спазване изискванията на Втора част,
Дял I, Глава 2, раздел 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. В началния капитал на действащо
дружество, изчислен по реда на чл. 3, което
притежава вещни права върху недвижими
вещи, се включва само стойността на права
та, които са пряко свързани с дейностите и
услугите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, в размер
не повече от 20 на сто от изискуемия мини
мален размер на капитала по чл. 10 ЗПФИ.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „чл. 5“ се заменят
с „чл. 6“.
2. В ал. 2 и 3 думите „чл. 8“ се заменят
с „чл. 10“.
§ 6. Член 5 се отменя.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Условията за издаване на разрешение
по чл. 11, ал. 3, т. 1 ЗПФИ на инвестиционен
посредник, който не извършва нито една от
инвестиционните услуги и дейности по чл. 6,
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ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ с предмет финансови
инструменти по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и който изпълнява нареждания на
клиенти във връзка с финансови инструменти,
да държи такива инструменти за собствена
сметка са следните:“.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателя“
се заменят с „Комисията за финансов надзор
(комисията)“.
3. В ал. 3 думите „Заместник-председате
лят“ се заменят с „Комисията по предложение
на заместник-председателя“.
4. В ал. 4 думите „заместник-председате
лят“ се заменят с „комисията“.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1“ се заменят
с „чл. 65“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 83а и 83б от На
редба № 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници
(Наредба № 38 от 2007 г.)“ се заменят със
„съгласно чл. 14, 62 и 64 ЗПФИ“.
3. В ал. 5 думите „Комисията за финансов
надзор (комисията)“ се заменят с „комисията“.
§ 9. Член 8 се отменя.
§ 10. В чл. 8а се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „Комисията“ се
доба вя т „по п ред ложение на замес т никпредседателя“.
2. В ал. 6 думите „чл. 5“ се заменят с
„чл. 6“.
§ 11. В чл. 9, ал. 7 думите „чл. 70“ се за
менят с „чл. 231“.
§ 12. В чл. 10 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 след думите „глави трета и чет
върта“ се добавя „от тази наредба“, думите
„чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от 2007 г.“ се
заменят с „изискванията съгласно чл. 14, 62 и
64 ЗПФИ“, а думите „заместник-председате
лят“ се заменят с „комисията по предложение
на заместник-председателя“.
2. В ал. 2 и 4 след думите „глави трета
и четвърта“ се добавя „от тази наредба“, а
думите „чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от
2007 г.“ се заменят с „изискванията съгласно
чл. 14, 62 и 64 ЗПФИ“.
§ 13. Член 13 се отменя.
§ 14. В чл. 14 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 след думите „комитета по рис
ка“ се добавя „на значим инвестиционен
посредник“.
§ 15. В чл. 15 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „С разрешение на“
се добавя „комисията по предложение на“,
а думата „инвестиционният“ се заменя със
„значим инвестиционен“.
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2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Разрешението на комисията по чл. 61,
ал. 3 ЗПФИ значим инвестиционен посред
ник да бъде освободен от изискването за
създаване на комитет по риска се издава, ако
създаването на такъв комитет не съответства
на естеството, мащаба и сложността на дей
ността му и вида и обхвата на извършваните
от него инвестиционни услуги и дейности.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) Комисията по предложение на за
местник-председателя издава разрешението
по ал. 1, съответно ал. 3, при съответното
прилагане на чл. 76.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) думите „Заместник-председателят“ се
заменят с „Комисията“;
б) след думите „по ал. 1“ се поставя за
петая и се добавя „съответно ал. 3“.
§ 16. В чл. 19, ал. 2 думите „отдела за
вътрешен контрол“ се заменят със „звеното,
осъществяващо функцията по съответствие
с нормативните изисквания“.
§ 17. В чл. 23 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 25 се създава ал. 9:
„(9) Изискванията на чл. 25, ал. 1, 2 и 3
може да не се прилагат, ако общият размер
на годишното променливо възнаграждение на
съответното лице не превишава 30 000 лв. и
не превишава 30 на сто от общото годишно
постоянно възнаграждение и ако изисквани
ята на чл. 24 са спазени.“
§ 19. В чл. 30 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 след думите „Комитетът по
възнагражденията“ се добавя „при значимите
инвестиционни посредници“.
3. В ал. 3 думите „съответната институция“
се заменят със „съответния инвестиционен
посредник“.
4. Алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 20. В чл. 33, ал. 2 думите „дял I“ се
заменят с „дял II“, а след думите „глава 3“
се поставя запетая и се добавя „раздел 1“.
§ 21. В чл. 51 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.
2. В ал. 2 и 3 след думите „С разрешение
на“ се добавя „комисията по предложение на“.
§ 22. В чл. 52 след думите „С разрешение
на“ се добавя „комисията по предложение на“.
§ 23. В чл. 54 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 56 – 63“ се
добавя „комисията по предложение на“, а
думите „заместник-председателят“ се заменят
със „заместник-председателя“.
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2. В ал. 2 думите „по чл. 118 ЗПФИ или
да наложи административни наказания по
чл. 127 ЗПФИ“ се заменят с „и/или да наложи
административни наказания по част трета,
дял трети от ЗПФИ“.
§ 24. В чл. 56 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „чл. 10а“ се заменят с
„чл. 66“.
2. В ал. 2 думите „заместник-председате
лят“ се заменят с „комисията по предложение
на заместник-председателя“.
3. В ал. 6, т. 2 след думите „чл. 54, 57 – 59,
61 – 63“ се добавя „от тази наредба“, а думите
„118 ЗПФИ“ се заменят с „чл. 276 ЗПФИ“.
§ 25. В чл. 57, ал. 2 и 3 думите „замест
ник-председателят“ се заменят с „комисията
по предложение на заместник-председателя“.
§ 26. В чл. 58, ал. 1, 2 и 3 навсякъде ду
мите „заместник-председателят“ се заменят
с „комисията по предложение на заместникпредседателя“.
§ 27. В чл. 59, ал. 2 думите „заместникпредседателят“ се заменят с „комисията по
предложение на заместник-председателя“.
§ 28. В чл. 60 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „чл. 69, ал. 1, чл. 72о,
72п, 116г и 116д“ се заменят с „чл. 230, чл. 247,
чл. 248, чл. 271 и чл. 272“.
2. В ал. 5 думите „чл. 116г“ се заменят с
„чл. 271“.
3. В ал. 6 думите „чл. 116д“ се заменят с
„чл. 272“.
§ 29. В чл. 62, ал. 3 думите „комисията,
съответно заместник-председателят, предпри
ема“ се заменят с „комисията по предложение
на заместник-председателя предприема“.
§ 30. В чл. 64, ал. 7 думите „чл. 70“ се
заменят с „чл. 231“.
§ 31. В чл. 68 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „чл. 24а, ал. 1, чл. 38а,
ЗПФИ“ се заменят с „чл. 64, ал. 2, чл. 134
ЗПФИ“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 32. Член 69 се отменя.
§ 33. В чл. 70 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „чл. 5“ се
заменят с „чл. 6“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Инвестиционните посредници с изклю
чение на тези по ал. 1 представят в комисията
за всяко тримесечие допълнителни справки по
одобрени от заместник-председателя форми
в сроковете, определени в чл. 3 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 680/2014.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 34. В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 72р“ се
заменят с „чл. 249“.
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§ 35. В чл. 76 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по тази наредба“
се поставя запетая и се добавя „по ЗПФИ
във връзка с пруденциалния надзор“, а ду
мата „комисията“ се заменя с „комисията,
съответно до заместник-председателя“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) изречение първо се заличава;
б) в изречение второ думите „комисията,
съответно заместник-председателят, изпраща“
се заменят със „заместник-председателят из
праща“, а накрая на изречението се поставя
запетая и се добавя „който не може да бъде
по-кратък от 20 работни дни и по-дълъг от
30 работни дни“.
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в изречение първо след думата „Комиси
ята“ се добавя „по предложение на заместникпредседателя“;
б) изречение второ се изменя така: „Заяви
телят се уведомява писмено за взетото решение
в 3-дневен срок от издаването му.“
§ 36. В чл. 77 думите „чл. 5“ се заменят
с „чл. 6“.
§ 37. В чл. 80, ал. 2 след думата „Комиси
ята“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 38 . В ч л. 81, а л. 1 д у м и т е „ч л. 118,
ал. 1, т. 11 – 22“ се заменят с „чл. 276, ал. 1,
т. 11 – 24“.
§ 39. В ч л. 82 , а л. 1 д у м и т е „ч л. 118,
ал. 1, т. 11 – 22“ се заменят с „чл. 276, ал. 1,
т. 11 – 24“.
§ 40. В чл. 83, ал. 2 след думата „Комиси
ята“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 41. В чл. 85, ал. 6 след думата „Комиси
ята“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 42. В чл. 87, ал. 1 и 3 след думата „Ко
миси ята“ се добавя „по предложение на
заместник-председателя“.
§ 43. В чл. 90, ал. 1 след думата „комиси
ята“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 44. В чл. 92, ал. 1 след думата „Комиси
ята“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 45. В ч л. 94 д у м и т е „ч л. 118, а л. 1,
т. 11 – 22“ с е з а мен я т с „ч л. 276, а л. 1,
т. 11 – 24“.
§ 46. В чл. 98 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „С решение на коми
сията може да се“ се заменят с „Комисията
по предложение на заместник-председателя
може да“.
2. В ал. 2 след думата „Комисията“ се
добавя „по предложение на заместник-пред
седателя“.
§ 47. В чл. 99 се правят следните измене
ния и допълнения:
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1. В ал. 2 след думата „Комисията“ се
до ба в я „по п р ед ложен ие н а з а ме с т н и кпредседателя“;
2. В ал. 3 думите „чл. 118, ал. 1, т. 11 – 22“
се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11 – 24“.
§ 48. В чл. 102, т. 2 след думата „комиси
ята“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 49. В чл. 103, ал. 1, 2 и 6 след думата
„комисията“ се добавя „по предложение на
заместник-председателя“.
§ 50. В чл. 105, ал. 2 след думата „коми
сията“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 51. В чл. 107, ал. 2 след думата „комисия
та“ се добавя „по предложение на заместникпредседателя,“, а думите „чл. 18 и 19 ЗКФН,
чл. 118, ал. 11 – 22 и чл. 119 – 121“ се заменят
с „част трета, дял трети от“.
§ 52. В чл. 108, ал. 1 след думата „Ко
миси ята“ се добавя „по предложение на
заместник-председателя“.
§ 53. В чл. 110 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1 след думата „комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“.
2. В ал. 2 след думата „Комисията“ се
добавя „по предложение на заместник-пред
седателя“.
§ 54. В чл. 111, ал. 1 след думата „Коми
сията“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 55. В чл. 112, ал. 3 след думата „Ко
миси ята“ се добавя „по предложение на
заместник-председателя“.
§ 56. В чл. 114, ал. 1 след думата „коми
сията“ се добавя „по предложение на за
местник-председателя“, а думите „трябва да
определи“ се заменят с „определя“.
§ 57. В чл. 116, ал. 1 след думата „Коми
сията“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 58. В чл. 117 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“.
2. В ал. 2, изречение първо след думата
„Комисията“ се добавя „по предложение на
заместник-председателя“.
3. В ал. 4 думите „с решение“ се заменят с
„по предложение на заместник-председателя“.
4. В ал. 5 след думата „комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“.
§ 59. В чл. 118, ал. 8 след думата „коми
сията“ се добавя „по предложение на замест
ник-председателя“.
§ 60. В чл. 123 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 3 думите „заместник-председателя“
се заменят с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
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2. В ал. 4 думите „Заместник-председате
лят“ се заменят с „Комисията по предложение
на заместник-председателя“.
§ 61. В чл. 125 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „Заместник-председате
лят“ се заменят с „Комисията по предложение
на заместник-председателя“;
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „заместникпредседателят“ се заменят с „комисията“, а
думата „той“ се заменя с „комисията“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. упражнява правомощията си по част
трета, дял трети, глава двадесет и четвърта
и двадесет и шеста от ЗПФИ.“
§ 62. В чл. 126 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „чл. 118“ се заменят с
„част трета, дял трети, глава двадесет и чет
върта и двадесет и шеста от“.
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2. В ал. 2 думите „чл. 127“ се заменят с
„чл. 290“.
§ 63. В чл. 127, ал. 1 думите „чл. 127“ се
заменят с „чл. 290“.
§ 64. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 се отменя.
§ 65. Приложението към чл. 8 „Съдържа
ние на плана за възстановяване“ се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 66. Тази наредба се издава на основание
чл. 11, ал. 5 и 7, чл. 61, ал. 2, т. 4 и ал. 3,
чл. 65, ал. 1, т. 14 и чл. 66, чл. 68, чл. 136 и
§ 5 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ
и е приета с Решение № 123 от 29.01.2019 г.
на Комисията за финансов надзор.
За председател:
Бойко Атанасов
747
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-1
от 17 януари 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институ
циите в системата на предучилищното и училищ
ното образование по мотивирано предложение от
кмета на Столичната община след Решение № 780
по протокол № 64 от 8.11.2018 г. на Столичния
общинския съвет, становище от Регионалното
управление на образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на минис
търа на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение, довела до липса на
ученици за учебната 2018/2019 г., закривам 155
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ със
седалище и официален адрес: с. Кривина, район
„Панчарево“, област София-град.
1. Задължителната документация на 155 Основ
но училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кри
вина, район „Панчарево“, област София-град, да
се съхранява в 71 Средно училище „Пейо Яво
ров“ – с. Казичене, район „Панчарево“, област
София-град.
2. Имуществото на 155 Основно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кривина, район
„Панчарево“, област София-град, е общинска
собственост и се разпределя със заповед на кмета
на Столичната община.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
528
ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 17 януари 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на пред
у чилищното и у чилищното образование по
мотивирано предложение от кмета на община
Мизия след Решение № 473 по протокол № 55
от 30.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Мизия,
решение на Педагогическия съвет на Професио
нална гимназия по химични технологии „Васил
Левски“ – гр. Мизия, отразено в протокол № 2

от 8.10.2018 г., становище от Регионалното упра
вление на образованието – Враца, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради предоставяне
на възможност за обучение и образование по
различни професии и специалности, които от
говарят на потребностите на труда и местния
бизнес, считано от 15.09.2019 г. определям на
именованието на Професионална гимназия по
химични технологии „Васил Левски“ – гр. Ми
зия, както следва: Професионална гимназия
„Васил Левски“ – гр. Мизия, община Мизия,
област Враца.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 23 януари 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институ
циите в системата на предучилищното и училищ
ното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Созопол след Решение № 1250
по протокол № 44 от 31.10.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол, становище от Регионалното
управление на образованието – Бургас, и станови
ще на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование преобразувам Основно училище
„Христо Ботев“ – с. Росен, община Созопол,
област Бургас, в Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Росен, община Созопол, област Бургас.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Росен, община Созопол, област Бургас,
да продължат образованието си в преобразуваното
Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Росен,
община Созопол, област Бургас.
3. Задължителната документация на Основ
но училище „Христо Ботев“ – с. Росен, община
Созопол, област Бургас, да се съхранява в пре
образуваното Обединено училище „Христо Бо
тев“ – с. Росен, община Созопол, област Бургас.
4. Финансиращ орган: Община Созопол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Кр. Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-772
от 14 декември 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с
цел опазване на вековни дървета, установено с
констативен протокол № 47/0249 от 16.11.2018 г.
на РИОСВ – Пазарджик, и констативен протокол
№ ЗП-ДС-40 от 20.09.2018 г. на РИОСВ – София:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Обикновен орех (Juglans regia) на възраст
около 200 години с височина 25 м, обиколка на
ствола при височина 1,40 м – 4,70 м, намиращо се в
местност Юрта, имот с идентификатор 36172.171.130
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Карабунар, община Септември,
област Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-181034 от 2.05.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 45 от 2018 г.). Вековното дърво е с коор
динати X=4683336.496, Y=390412.632 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.2. Обикновен явор (Acer pseudoplatanus) на
възраст над 100 години, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 3,24 м, намиращо се в имот с
идентификатор 68134.1893.836 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. София, район „Витоша“, Столична община,
област София-град, одобрена със Заповед № РД18-69 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 5 от 2011 г.). Вековното дърво е с коорди
нати X=4726668.056, Y=314815.237 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.3. Дугласка ела (Pseudotsuga douglasii) на
възраст над 100 години, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 2,83 м, намиращо се в имот с
идентификатор 68134.1893.839 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. София, район „Витоша“, Столична община,
област София-град, одобрена със Заповед № РД18-69 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 5 от 2011 г.). Вековното дърво е с коор
динати X=4726522.211, Y=314737.739 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.4. Ясен (Fraxinus excelsior) на възраст над
100 години, обиколка на ствола при височина
1,30 м – 2,30 м, намиращо се в имот с иденти
фикатор 68134.1893.840 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на гр. Со
фия, район „Витоша“, Столична община, област
София-град, одобрена със Заповед № РД-18-69
от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 5 от 2011 г.). Вековното дърво е с коор
динати X=4726538.258, Y=314760.953 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.5. Зимен дъб (Quercus petraea) на възраст над
100 години, обиколка на ствола при височина
1,30 м – 2,00 м, намиращо се в имот с иденти
фикатор 68134.1893.837 по кадастралната карта и
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кадастралните регистри за землището на гр. Со
фия, район „Витоша“, Столична община, област
София-град, одобрена със Заповед № РД-18-69 от
14.12.2010 г. на изпълнителния директор на Аген
цията по геодезия, картография и кадастър (ДВ,
бр. 5 от 2011 г.). Вековното дърво е с координати
X=4726567.365, Y=315057.924 в координатна сис
тема БГС 2005 г. (кадастрална).
1.6. Дребнолистна липа (Tilia cordata) на въз
раст над 100 години, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 3,40 м, намиращо се в имот с
идентификатор 68134.1893.840 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. София, район „Витоша“, Столична община,
област София-град, одобрена със Заповед № РД18-69 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 5 от 2011 г.). Вековното дърво е с коорди
нати X=4726538.943, Y=314943.245 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.7. Атласки кедър (Cedrus atlantica) на възраст
над 100 години, обиколка на ствола при височина
1,30 м – 2,50 м, намиращо се в имот с иденти
фикатор 68134.1893.825 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на гр. Со
фия, район „Витоша“, Столична община, област
София-град, одобрена със Заповед № РД-18-69
от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 5 от 2011 г.). Вековното дърво е с коор
динати X=4726823.389, Y=315110.325 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влоша
ване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнооб
разие.
4. РИОСВ – Пазарджик, и РИОСВ – София, да
осигурят обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят адми
нистративнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

398

Министър:
Н. Димов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-11
от 18 януари 2019 г.
Bъв връзка с изпълнението на инвестиционно
намерение на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) за изграждане на обходен път на гр. Ди
мово министърът на регионалното развитие със
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Заповед № РД-02-15-63 от 21.05.2014 г. въз основа
на задание, утвърдено от възложителя АПИ,
съгласувано с Министерството на културата и
Министерството на околната среда и водите, е
разрешил изработването на проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: Обходен път на гр. Димово от км 39+480
до км 47+300 на път I-1.
С писмо изх. № 04-16-403/7.03.2018 г. председа
телят на Управителния съвет на АПИ е поискал
прекратяване на административното производство
по Заповед № РД-02-15-63 от 21.05.2014 г., като е
изложил мотиви за искането си.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) прекратявам производството по Заповед
№ РД-02-15-63 от 21.05.2014 г., с която е разрешено
изработването на проект на ПУП – ПП за обект:
Обходен път на гр. Димово от км 39+480 до км
47+300 на път I-1.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица на основание чл. 56, ал. 3 от АПК по реда
на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ.
На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта
подлежи на обжалване по реда на глава десета,
раздел IV от АПК.

632

Министър:
П. Аврамова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1981
от 20 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тодор Икономово, община Каолиново, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1983
от 20 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Осеновец, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

492

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1984
от 21 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Шатрово, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
493
ЗАПОВЕД № РД-18-1985
от 21 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
494
ЗАПОВЕД № РД-18-1986
от 21 декември 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-1982
от 20 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кален, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1987
от 21 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крапец, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
496
ЗАПОВЕД № РД-18-1988
от 21 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лик, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
497
ЗАПОВЕД № РД-18-1989
от 21 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ослен Криводол, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
498
ЗАПОВЕД № РД-18-1990
от 27 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Старо село, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
499
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ЗАПОВЕД № РД-18-1991
от 27 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цаконица, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
500
ЗАПОВЕД № КД-14-1
от 3 януари 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-74515 от 10.12.2018 г.
на СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Извор, ЕКАТТЕ
32411, община Сливница, одобрени със Заповед
№ РД-18-41 от 3.06.2016 г. на изпълнителния ди
ректор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32411.100.115:
площ: 342 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.87:
площ: 70 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.88:
площ: 3155 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.90:
площ: 155 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.91:
площ: 458 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.58:
площ: 412 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.60:
площ: 599 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.143:
площ: 74 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.144:
площ: 529 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.149:
площ: 856 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.150:
площ: 317 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.151:
площ: 112 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 32411.127.153:
площ: 3503 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.154:
площ: 1400 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.155:
площ: 73 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.156:
площ: 144 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 32411.14.142,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за въз
становяване на право на собственост в стари
реални граници № 10002 от 7.12.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 662 кв. м, данни след промяната: площ:
564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.37.17,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 10002
от 12.10.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 133 кв. м, данни
след промяната: площ: 115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.13,
за местен път, собственост на Община Сливница
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 10001 от 7.12.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 516 кв. м, данни след промяната: площ:
669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.21, ли
вада, собственост на Симеон Георгиев Тодоров въз
основа на документ: нотариален акт за собственост
върху недвижим имот, придобит по наследство,
№ 47, том 2, рег. 345, дело № 249 от 5.04.2011 г.,
данни преди промяната: площ: 2386 кв. м, данни
след промяната: площ: 2268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.36,
за друг вид застрояване, махала Кошарище, данни
преди промяната: площ: 33 165 кв. м, данни след
промяната: площ: 34 130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.39,
нива, собственост на Алекси Димитров Тончев
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № И0578 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 765 кв. м, данни след промяната: площ:
555 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.41,
ливада, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
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възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 10008 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 3001 кв. м, данни след промяната: площ:
2800 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.42,
изоставена орна земя, собственост на Община
Сливница въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници № 10008 от
12.10.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 510 кв. м, данни след
промяната: площ: 64 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.48,
нива, собственост на Гергинка Георгиева Тодо
рова въз основа на документ: нотариален акт
за собственост върху недвижим имот, придобит
по наследство, № 66, том 2, рег. 357, дело № 276
от 14.04.2009 г., данни преди промяната: площ:
820 кв. м, данни след промяната: площ: 639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.500.2,
за друг вид застрояване, с. Извор, данни преди
промяната: площ: 494 220 кв. м, данни след про
мяната: площ: 493 877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.501.3,
за друг вид застрояване, махала Забел, решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 10013 от
7.12.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 43 089 кв. м, данни след
промяната: площ: 43 186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.1,
ливада, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници, данни преди промяната: площ:
715 кв. м, данни след промяната: площ: 350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.2,
ливада, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници, данни преди промяната: площ:
764 кв. м, данни след промяната: площ: 453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.3,
ливада, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в ста
ри реални граници, данни преди промяната:
площ: 2870 кв. м, данни след промяната: площ:
2817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.13,
нива, собственост на Борис Гоцев Модев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ВП22 от 24.11.2005 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 15 515 кв. м, данни след промяната: площ:
15 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.14,
нива, собственост на Община Сливница въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
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ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 3439 кв. м, данни
след промяната: площ: 2596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.15,
ливада, собственост на наследниците на Ангел
Иванов Тончев въз основа на документ: реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № И0995 от
12.10.1999 г., издаден от ОСЗ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 3292 кв. м, данни след
промяната: площ: 3096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.16,
ливада, собственост на Добри Костадинов Тончев
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № Х1372 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 3151 кв. м, данни след промяната: площ:
2943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.17,
ливада, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в ста
ри реални граници, данни преди промяната:
площ: 2683 кв. м, данни след промяната: площ:
2512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.19,
нива, собственост на „А г ровита л Парт
нърс“ – ООД, въз основа на документ: нотари
ален акт за замяна на земеделска земя № 148,
том IV, рег. 1019, дело № 770 от 4.06.2015 г. на
СВ – Сливница, Стана Соколова Аначкова въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № И1483 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 7094 кв. м, данни след промяната: площ:
6341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.39, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Сливница въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 10002 от
7.12.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 11 171 кв. м, данни след
промяната: площ: 10 939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.112,
изоставена орна земя, собственост на Община
Сливница въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници, данни преди
промяната: площ: 2129 кв. м, данни след промя
ната: площ: 1154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.16.119,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за въз
становяване на право на собственост в стари
реални граници № 10002 от 12.10.1999 г., издаден
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от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 2971 кв. м, данни след промяната: площ:
2897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.17.10, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Сливница въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 10002 от
7.12.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 1734 кв. м, данни след
промяната: площ: 1726 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.18.50,
ливада, собственост на Радоица Донков Модев
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № Х0372 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 1845 кв. м, данни след промяната: площ:
1511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.18.55,
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Сливница въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстано
вяване на право на собственост в стари реални
граници № РД-4765 от 21.11.2003 г., данни преди
промяната: площ: 3734 кв. м, данни след промя
ната: площ: 3666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.21.9,
изоставена орна земя, собственост на Община
Сливница въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне, данни преди промяната: площ:
1251 кв. м, данни след промяната: площ: 784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.21.10, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Сливница въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 10002 от
7.12.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 1204 кв. м, данни след
промяната: площ: 1166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.3,
нива, собственост на Генади Аначков Велков въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № И0578А от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 3906 кв. м, данни след промяната: площ:
3839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.7,
нива, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в ста
ри реални граници, данни преди промяната:
площ: 6440 кв. м, данни след промяната: площ:
5931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.8, нива,
собственост на Община Сливница въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
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на право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 1342 кв. м, данни
след промяната: площ: 1374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.9,
нива, собственост на Боян Стефанов Гьорев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № И0679 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 1434 кв. м, данни след промяната: площ:
1384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.10,
изоставена орна земя, собственост на Младен
Денков Георгиев въз основа на документ: реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № Х0292 от
12.10.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 7660 кв. м, данни след
промяната: площ: 7123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.11,
нива, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в
стари реални граници, данни преди промяна
та: площ: 9739 кв. м, данни след промяната:
площ: 10 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.12,
нива, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в ста
ри реални граници, данни преди промяната:
площ: 8342 кв. м, данни след промяната: площ:
8202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.23.45,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, без доку
мент за собственост, данни преди промяната:
площ: 3347 кв. м, данни след промяната: площ:
3341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.126.3,
изоставена орна земя, собственост на Община
Сливница въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
план за земеразделяне, данни преди промяната:
площ: 113 086 кв. м, данни след промяната: площ:
112 785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.104,
ливада, собственост на Богдан Илиев Стоянов въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № И1345 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 1332 кв. м, данни след промяната: площ:
1292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.122,
ливада, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници, данни преди промяната: площ:
3866 кв. м, данни след промяната: площ: 3605 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32411.127.124,
ливада, собственост на Община Сливница въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници, данни преди промяната: площ:
8137 кв. м, данни след промяната: площ: 7516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.125,
ливада, собственост на Йорданка Николова Табова
въз основа на документ: нотариален акт № 38,
том 8, рег. 1966, дело № 1476 от 14.11.2014 г. на
СВ – Сливница, нотариален акт № 39, том 8, рег.
1967, дело № 1477 от 14.11.2014 г. на СВ – Сливни
ца, Ангел Костов Радев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № И0690 от
12.10.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 6855 кв. м, данни след
промяната: площ: 6370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.127,
ливада, собственост на Герасим Найденов Станков
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № И0551 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 6238 кв. м, данни след промяната: площ:
5934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.127.130,
ливада, собственост на Димитър Борисов Васев
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № Х1370 от 12.10.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 3062 кв. м, данни след промяната: площ:
2777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32411.508.1,
за друг вид застрояване, махала Бахалин, данни
преди промяната: площ: 248 789 кв. м, данни след
промяната: площ: 248 383 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32411.101.38,
площ: 570 кв. м, нива, собственост на Кирил Ар
сов Петров въз основа на документ: договор за
делба на земеделски имот с нотариално заверени
подписи № 190, том 1, рег. 1596 от 2.12.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 32411.101.40,
площ: 3211 кв. м., нива, собственост на Община
Сливница въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници № 10008 от
12.10.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
501
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ЗАПОВЕД № КД-14-2
от 4 януари 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-74515 от 10.12.2018 г.
на СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Алдомировци,
ЕК АТТЕ 00223, община Сливница, одобрени
със Заповед № РД-18-47 от 3.06.2016 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00223.8.31:
площ: 161 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.8.32:
площ: 540 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.8.33:
площ: 1507 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.13.137:
площ: 56 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.15.31:
площ: 3043 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.49.117:
площ: 694 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.50.19:
площ: 119 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.108:
площ: 104 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.111:
площ: 13 кв. м., друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.231.365:
площ: 21 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.233.101:
площ: 649 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.234.63:
площ: 251 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.234.66:
площ: 50 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.234.69:
площ: 138 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.236.54:
площ: 158 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.241.49:
площ: 891 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.241.50:
площ: 834 кв. м, нива, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 00223.241.51:
площ: 157 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.241.53:
площ: 2340 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.182:
площ: 108 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.183:
площ: 264 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.190:
площ: 541 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.191:
площ: 1013 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.192:
площ: 1161 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.193:
площ: 41 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.194:
площ: 621 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00223.231.2.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00223.233.35.1: площ:
75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00223.233.35.2: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00223.233.36.1: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00223.233.37.1: площ:
40 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00223.238.148.1: площ:
83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00223.238.148.2: площ:
66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 00223.14.26,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на МЗГ – ДЛ, въз основа на документ:
решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 9990 от
17.09.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 5016 кв. м, данни след
промяната: площ: 5019 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.15.1, нива,
собственост на „Ню Грейн“ – АД, въз основа на
документ: нотариален акт № 20, том 4, рег. 842,
дело № 636 от 27.05.2013 г. на СВ – Сливница,
Горян, Аспарух, Павел и Борис Белеви въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
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№ А0899 от 21.04.1999 г., издаден от ОСЗГ – Слив
ница, данни преди промяната: площ: 61 895 кв. м,
данни след промяната: площ: 60 253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.15.3,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 4383 кв. м, данни
след промяната: площ: 3782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.20.1,
нива, собственост на „Ариле“ – ООД, въз ос
нова на документ: нотариален акт за замяна на
земеделска земя № 7, том 4, рег. 822, дело № 617
от 8.05.2015 г. на СВ – Сливница, Алекси Белев
Петров въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници № А0898 от
21.04.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, Пенка
Витомирова Гигова въз основа на документ: но
тариален акт № 26, том 6, рег. 1571, дело № 1089
от 22.08.2017 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 68 388 кв. м, данни след про
мяната: площ: 67 848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.23.2,
нива, собственост на Георги Виденов Бонев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0483 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 57 664 кв. м, данни след промяната: площ:
57 618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.23.5,
нива, собственост на Александър Драганов Ди
митров въз основа на документ: нотариален акт
за замяна № 127, том 10, рег. 2602, дело № 1933 от
12.10.2016 г. на СВ – Сливница, Алекси Димитров
Бонев въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0316 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, Александър Драганов Ди
митров въз основа на документ: нотариален акт
за дарение № 180, том 6, рег. 1633, дело № 1211
от 3.10.2014 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 57 237 кв. м, данни след про
мяната: площ: 56 820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.23.20, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Сливница въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 1186 кв. м, данни
след промяната: площ: 772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.34.6,
нива, собственост на Григор Димитров Пешев
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0056 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 3362 кв. м, данни след промяната: площ:
3130 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00223.34.13,
нива, собственост на Янко Димитров Пешев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0654 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 3094 кв. м, данни след промяната: площ:
2904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.34.15,
нива, собственост на н-ците на Атанас Виденов
Петров въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници № А611А от
21.04.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 5733 кв. м, данни след
промяната: площ: 6078 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.34.21, за
друг вид застрояване, с. Алдомировци въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстано
вяване на право на собственост в стари реални
граници от 9.04.2015 г., издаден от ОСЗГ – Слив
ница, данни преди промяната: площ: 1479 кв. м,
данни след промяната: площ: 1497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.38.2,
нива, собственост на Никола Иванов Мишев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0746 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 15 700 кв. м, данни след промяната: площ:
15 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.38.14, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Сливница въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 3395 кв. м, данни
след промяната: площ: 3227 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.49.20,
нива, собственост на Емилия Димитрова Иванова
въз основа на документ: нотариален акт за продаж
ба на земеделска земя № 165, том 1, дело № 316 от
3.04.1997 г., издаден от Районния съд – Сливница,
данни преди промяната: площ: 4343 кв. м, данни
след промяната: площ: 4246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.49.27,
нива, собственост на Тодор Асенов Николов въз
основа на документ: договор за делба на земедел
ски имот с нотариално заверени подписи № 149,
том II, рег. 2693 от 14.12.2007 г. на АВ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 22 214 кв. м, данни
след промяната: площ: 21 386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.49.29,
нива, собственост на Костадинка Кръстанова
Димитрова въз основа на документ: договор за
делба на земеделски имот с нотариално заверени
подписи № 53, том I, рег. 370 от 10.03.2008 г. на
АВ – Сливница, данни преди промяната: площ:
4839 кв. м, данни след промяната: площ: 4821 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.49.30,
нива, собственост на Никола Ценков Николов въз
основа на документ: договор за делба на земедел
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ски имот с нотариално заверени подписи № 53,
том I, рег. 370 от 10.03.2008 г. на АВ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 4840 кв. м, данни
след промяната: площ: 4710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.50.5, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Сливница въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 2670 кв. м, данни
след промяната: площ: 2576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.50.11,
нива, собственост на Иван Донков Георгиев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0080 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 6885 кв. м, данни след промяната: площ:
6885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.51.16,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 5554 кв. м, данни
след промяната: площ: 5793 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.57.14, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Сливница въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 9984 кв. м, данни
след промяната: площ: 10 411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.118.1,
нива, собственост на Любляна Василева Гоцева,
Кирил Стойчев Гоцев въз основа на документ:
нотариален акт за дарение на земеделска земя
№ 89, том II, рег. 521, дело № 707 от 16.11.1999 г.,
Емил Василев Виденов въз основа на документ:
нотариален акт за дарение на земеделска земя
№ 88, том II, рег. 520, дело № 706 от 16.11.1999 г.,
Васил Янков Виденов, Наталия Янкова Петкова
въз основа на документ: договор за делба на зе
меделски имот с нотариално заверени подписи
№ 352, том 53, рег. 329 от 11.08.1999 г., данни
преди промяната: площ: 20 273 кв. м, данни след
промяната: площ: 20 153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.118.14,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Сливница въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 3096 кв. м, данни
след промяната: площ: 3087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.150.39,
за железопътна гара, спирка, собственост на
МТ въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в
стари реални граници, данни преди промяната:
площ: 20 608 кв. м, данни след промяната: площ:
20 624 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00223.150.198,
за линии на релсов транспорт, собственост на
МТ въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в
стари реални граници, данни преди промяната:
площ: 147 206 кв. м, данни след промяната: площ:
146 947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.183.19,
дере, няма данни за собственост, данни преди
промяната: площ: 8138 кв. м, данни след промя
ната: площ: 8178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.21,
пасище, собственост на Маргарита Димитрова
Василева, Лозан Фердинандов Соколов, Тодорка
Георгиева Райковска, Елка Петрова Сотирова въз
основа на документ: договор за делба на земедел
ски имот с нотариално заверени подписи № 126,
том II, рег. 2556 от 22.11.2007 г. на АВ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 2596 кв. м, данни
след промяната: площ: 2485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.107,
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ПР115 от 1.07.2002 г., издаден от
ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната: площ:
140 кв. м, данни след промяната: площ: 69 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.231.1,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 246 кв. м, данни
след промяната: площ: 221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.231.2,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 395 кв. м, данни
след промяната: площ: 355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.231.361,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 3314 кв. м, данни
след промяната: площ: 3037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.232.1,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 1245 кв. м, данни
след промяната: площ: 1218 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.232.2,
нива, собственост на Васил Кръстанов Димов въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ПР27 от 25.05.2000 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 1796 кв. м, данни след промяната: площ:
1790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.232.10,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
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(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 101 кв. м, данни
след промяната: площ: 113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.233.33,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 1186 кв. м, данни
след промяната: площ: 1174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.233.35,
нива, собственост на Аспарух Алексиев Белев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ВП 22 от 24.11.2005 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 1626 кв. м, данни след промяната: площ:
1593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.233.36,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 3122 кв. м, данни
след промяната: площ: 3093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.233.37,
нива, собственост на Лидия Павлова Маркова,
Цветанка Василева Котева, Тодор Василев Ива
нов въз основа на документ: нотариален акт за
собственост върху недвижим имот, придобит по
наследство, № 85, том III, рег. 722, дело № 535 от
7.05.2007 г. на СВ – Сливница, данни преди про
мяната: площ: 3641 кв. м, данни след промяната:
площ: 3600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.233.38,
нива, собственост на Пламен Любомиров Златков
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 154 от 25.11.2014 г., данни
преди промяната: площ: 4161 кв. м, данни след
промяната: площ: 4131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.234.45,
нива, собственост на Евтим Зарков Георгиев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 131 от 25.09.2014 г., издаден от
ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната: площ:
817 кв. м, данни след промяната: площ: 771 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.234.51,
нива, собственост на Виден Миланов Витанов въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ВП38 от 17.11.2008 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 4076 кв. м, данни след промяната: площ:
4061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.234.62,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Сливница въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 3777 кв. м, данни
след промяната: площ: 3776 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00223.236.18,
нива, собственост на Асен Георгиев Велков въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0252 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 4993 кв. м, данни след промяната: площ:
4885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.86,
пасище, собственост на Красимира Иванова Кос
тадинова въз основа на документ: нотариален акт
за замяна на земеделска земя № 78, том V, рег.
1450, дело № 925 от 22.12.2003 г., Васил Иванов
Лозанов въз основа на документ: съдебно-разде
лителен протокол относно земеделски земи от
6.02.2003 г., издаден от Районния съд – Сливница,
данни преди промяната: площ: 5566 кв. м, данни
след промяната: площ: 5579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.142,
нива, собственост на Евелина Мирчева ПървановаПаппа въз основа на документ: нотариален акт за
продажба на земеделска земя № 12, том VIII, рег.
1950, дело № 1560 от 1.10.2007 г., Арсо и Димитър
Михайлови Ленкови въз основа на документ: ре
шение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № А938А от
21.04.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 1928 кв. м, данни след
промяната: площ: 1919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.143,
нива, собственост на Марица Бойкова Николова
въз основа на документ: нотариален акт за про
дажба на земеделска земя № 153, том 8, рег. 2535,
дело № 1657 от 16.12.2005 г. на АВ – Сливница,
Григор и Стоймен Антови Заркови въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
№ ВП7 от 31.03.2005 г., издаден от ОСЗГ – Слив
ница, данни преди промяната: площ: 2541 кв. м,
данни след промяната: площ: 2561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.148,
нива, собственост на Васил Василев, Стоян Васи
лев въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ПР15 от 27.03.2000 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 2099 кв. м, данни след промяната: площ:
1233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.149,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 5099 кв. м, данни
след промяната: площ: 4883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.170,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 5001 кв. м, данни
след промяната: площ: 4805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.172, за
друг вид застрояване, махала Слатина, въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
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ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 4750 кв. м, данни
след промяната: площ: 4986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.173,
за друг вид застрояване, махала Слатина, въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в ста
ри реални граници, данни преди промяната:
площ: 2454 кв. м, данни след промяната: площ:
2483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.175, за
друг вид застрояване, махала Слатина, въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 2506 кв. м, данни
след промяната: площ: 2530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.241.14,
нива, собственост на Виолета Кирилова Василе
ва въз основа на документ: договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 15, том 1, рег. 42 от 19.01.2007 г. на СВ – Слив
ница, данни преди промяната: площ: 1534 кв. м,
данни след промяната: площ: 1513 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.68,
нива, собственост на Община Сливница въз основа
на документ: акт за публична общинска собстве
ност № 18, том 1, рег. 40, дело № 18 от 24.01.2013 г.,
данни преди промяната: площ: 3915 кв. м, данни
след промяната: площ: 3762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.69,
нива, собственост на Иван Стоянов Антов въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0401 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 3522 кв. м, данни след промяната: площ:
3483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.78,
нива, собственост на Димитър Стоянов Антов въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0582 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 1882 кв. м, данни след промяната: площ:
1151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.161,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Сливница въз основа на доку
мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 1111 кв. м, данни
след промяната: площ: 398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.242.163,
за друг вид застрояване, махала Миндизови, въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9981 от 17.09.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 34 563 кв. м, данни след промяната: площ:
36 630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.251.7,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз основа на доку
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мент: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници,
данни преди промяната: площ: 582 кв. м, данни
след промяната: площ: 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.251.19,
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Петър
Здравков Календеров въз основа на документ:
нотариален акт за продажба на земеделска земя
№ 161, том IV, рег. 991, дело № 838 от 6.06.2008 г.,
данни преди промяната: площ: 1320 кв. м, данни
след промяната: площ: 1318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.251.29,
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Екатерин Борисов Цветков, Свобода Николаева
Цветкова въз основа на документ: нотариален акт
№ 78, том 5, рег. 1224, дело № 907 от 18.07.2014 г.
на СВ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 1268 кв. м, данни след промяната: площ:
1270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.500.16, за
друг обществен обект, комплекс, с. Алдомировци,
данни преди промяната: площ: 1 449 508 кв. м,
данни след промяната: площ: 1 464 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.501.117,
за друг обществен обект, комплекс, махала Пи
щенска махала, въз основа на документ: реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 9976 от
17.09.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 31 269 кв. м, данни след
промяната: площ: 32 036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.503.183,
за друг вид застрояване, махала Слатина, въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9980 от 17.09.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 99 078 кв. м, данни след промяната: площ:
94 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.504.180,
за друг вид застрояване, махала Слатина, въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9983 от 17.09.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 16 892 кв. м, данни след промяната: площ:
16 226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00223.505.152,
за друг вид застрояване, махала Слатина, въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9989 от 17.09.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 15 773 кв. м, данни след промяната: площ:
16 486 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00223.8.21:
площ: 6454 кв. м., за друг вид застрояване, соб
ственост на Стоян Велинов Виденов въз основа
на документ: нотариален акт за продажба на зе
меделска земя № 131, том 2, рег. 515, дело № 367
от 2.04.2007 г. на АВ – Сливница;
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поземлен имот с идентификатор 00223.8.22:
площ: 500 кв. м, за друг вид застрояване, соб
ственост на Аспарух Найденов Пейчев, Гюргена
Асенова Пейчева въз основа на документ: но
тариален акт за продажба на земеделска земя
№ 89, том 2, рег. 371, дело № 610 от 11.06.1997 г.
на СВ – Сливница;
поземлен имот с идентификатор 00223.8.23:
площ: 2573 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 00223.15.2:
площ: 804 кв. м, нива, собственост на Петър
Веселинов въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници № А0503 от
21.04.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница;
поземлен имот с идентификатор 00223.34.4:
площ: 3128 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници;
поземлен имот с идентификатор 00223.34.5:
площ: 821 кв. м, нива, собственост на Ставри
и Алекси Димитрови Микови въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстано
вяване на право на собственост в стари реални
граници № А040А от 21.04.1999 г., издаден от
ОСЗГ – Сливница;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.25:
площ: 22 кв. м, за друг вид застрояване, с. Ал
домировци въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.27:
площ: 105 кв. м, за друг вид застрояване, с. Ал
домировци въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.28:
площ: 142 кв. м, за друг вид застрояване, с. Ал
домировци въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници;
поземлен имот с идентификатор 00223.241.22:
площ: 979 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници;
поземлен имот с идентификатор 00223.241.40:
площ: 664 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Павел Василев Димитров въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № А0100 от 21.04.1999 г., издаден
от ОСЗГ – Сливница;
поземлен имот с идентификатор 00223.241.41:
площ: 1146 кв. м, нива, собственост на Павел
Василев Димитров въз основа на документ: ре
шение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № А0100 от
21.04.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница;
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поземлен имот с идентификатор 00223.242.83:
площ: 1143 кв. м, нива, собственост на Васил
Стоянов Антов въз основа на документ: реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № А0260 от
21.04.1999 г., издаден от ОСЗГ – Сливница;
поземлен имот с идентификатор 00223.222.26:
площ: 119 кв. м, за друг вид застрояване, с. Ал
домировци въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници;
поземлен имот с идентификатор 00223.238.155:
площ: 1277 кв. м, нива, собственост на Златка
Огнянова Иванова, Симеон Огнянов Симов въз
основа на документ: констативен нотариален
акт, издаден въз основа на договор за делба на
земеделски земи – чл. 483, ал. 1 от ГПК, № 152,
том I, рег. 1184, дело № 443 от 11.09.2000 г., из
даден от Районния съд – Сливница;
сграда с идентификатор 00223.8.21.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб
ственост на Стоян Велинов Виденов въз основа
на документ: нотариален акт за продажба на зе
меделска земя № 131, том 2, рег. 515, дело № 367
от 2.04.2007 г. на СВ – Сливница;
сграда с идентификатор 00223.8.21.2: площ:
52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб
ственост на Стоян Велинов Виденов въз основа
на документ: нотариален акт за продажба на зе
меделска земя № 131, том 2, рег. 515, дело № 367
от 2.04.2007 г. на СВ – Сливница;
сграда с идентификатор 00223.20.1.1: площ:
59 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, собстве
ност на Алекси Белев Петров въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстано
вяване на право на собственост в стари реални
граници № А0898 от 21.04.1999 г., издаден от
ОСЗГ – Сливница.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
502
ЗАПОВЕД № РД-18-1
от 4 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пристое, община Каолиново, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
503
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ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Абланица, община Велинград, област Пазар
джик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
588

ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горна Дъбева, община Велинград, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
592

ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бутрева, община Велинград, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
589

ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бозьова, община Велинград, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
593

ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Биркова, община Велинград, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
590

ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Грашево, община Велинград, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
594

ЗАПОВЕД № РД-18-6
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Враненци, община Велинград, област Пазар
джик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
591

ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Драгиново, община Велинград, област Пазар
джик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
595
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ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добролево, община Борован, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
596
ЗАПОВЕД № РД-18-12
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Кръстава, община Велинград,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
597
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ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Чолакова, община Велинград,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
600
ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Юндола, община Велинград,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
601

ЗАПОВЕД № РД-18-13
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цветино, община Велинград, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
598

ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Нивянин, община Борован, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
602

ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 11 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малорад, община Борован, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
599

ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 14 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Царевец, община Мездра, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
603
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ЗАПОВЕД № РД-18-19
от 14 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Пашови, община Велинград,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
604
ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 14 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Рохлева, община Велинград,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
605
ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 16 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бутан, община Козлодуй, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
606
ЗАПОВЕД № РД-18-22
от 17 януари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Коиловци, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
607
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ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 17 януари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Мечка, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
608
ЗАПОВЕД № РД-18-24
от 17 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
609
ЗАПОВЕД № РД-18-25
от 21 януари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Гривица, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 02.07.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
610
ЗАПОВЕД № РД-18-26
от 21 януари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Пелишат, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.07.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
611
ЗАПОВЕД № РД-18-28
от 21 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бяла вода, община Белене, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
612
ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 21 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Деков, община Белене, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
613
ЗАПОВЕД № РД-18-30
от 21 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кулина вода, община Белене, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
614
ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 21 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Петокладенци, община Белене, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
615
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ЗАПОВЕД № РД-18-32
от 21 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Татари, община Белене, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
616
ЗАПОВЕД № РД-18-33
от 21 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Че
решовица, община Берковица, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
617
ЗАПОВЕД № РД-18-34
от 22 януари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.02.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
618
ЗАПОВЕД № РД-18-35
от 22 януари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.02.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
619

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

120. – Министърът на правосъдието на ос
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Перник, и Админи
стративния съд – Перник, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Антон Никодинов Николов, образование – вис
ше. Криминален експерт. Право.
Ваня Николова Оприкова, образование – вис
ше. Химична технология и материали за микро
електрониката и електронните елементи, инженерхимик. Удостоверение от Академията на МВР за
почеркови експертизи. Удостоверение от НИКК
за завършен специализиран курс за изследване
на наркотични вещества.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изслед
ване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически из
следвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование –
средно специално. Охрана на обществения ред
и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
Николай Стоянов Антонов, образование – висше. Биолог с втора специалност „Химия“.
Силвана Евлогиева Цветанова, образование –
висше. Инженер, специалност „Информационни и
управляващи технологии“, специализация „Инже
нерна икономика и мениджмънт“. Удостоверение
на НИКК – МВР, за криминалистическо (техни
ческо и графическо) изследване на документи.
Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изслед
ване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически из
следвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование –
средно специално. Охрана на обществения ред
и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изслед
ване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
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на обществения ред, криминалистически из
следвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование –
средно специално. Охрана на обществения ред
и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
Биометрични криминалистични експертизи
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически из
следвания.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Симеонова Николова, образова
ние – висше. Офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образова
ние – висше. Хирург.
Д и м и т ър Йорда нов Н и колов, о бра з ова
ние – висше. Лекар-неврохирург.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование –
висше. Невролог.
Йорданка Димитрова Златева, образование –
висше. Хигиена на труда, професионални забо
лявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – висше. Специалист ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност по
„К линична елек т роенцефа лог рама“; следди
пломна квалификация по „Електроенцефало
графия – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефа
лография и мозъчна картография, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертебро
генните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Янко Александров Михайлов, образование –
висше. Лекар-хирург. Магистър, професионална
квалификация „Здравен мениджър“. Удостове
рение за следдипломна квалификация „Основи
на лапароскопската хирургия“. Сертификат за
немски език, ниво В2.
Съдебномедицинска експертиза за установя
ване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование – висше.
Молекулярен биолог.
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Йорданка Асенова Крумова, образование – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функцио
нална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – висше. Експерт ДНК анализи; специалист по моле
кулярна биология, биохимия и микробиология.
Биох имик, мик робиолог със специа лизаци я
вирусология.
Съдебномедицинска експертиза за идентифи
кация на човека
Борис Петров Шахов, образование – висше.
Молекулярен биолог.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функцио
нална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – висше. Експерт ДНК анализи; специалист по моле
кулярна биология, биохимия и микробиология.
Биох имик, мик робиолог със специа лизаци я
вирусология.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Анна Георгиева Милошева, образование – висше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Симеонова Николова, образование –
висше. Офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образование –
висше. Хирург.
Димитър Йорданов Николов, образование – висше. Лекар-неврохирург.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование –
висше. Невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – висше. Специалист акушерство и гинекология.
Йорданка Димитрова Златева, образование –
висше. Хигиена на труда, професионални забо
лявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функцио
нална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност по
„К линична елек т роенцефа лог рама“; след ди
пломна квалификация по „Електроенцефало
графия – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефа
лография и мозъчна картография, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертебро
генните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Анна Георгиева Милошева, образование – висше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образова
ние – висше. Хирург.
Димитър Йорданов Николов, образование – висше. Лекар-неврохирург.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование –
висше. Невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Димитрова Златева, образование –
висше. Хигиена на труда, професионални забо
лявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – висше. Специалист ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност по
„К линична елек т роенцефа лог рама“; следди
пломна квалификация по „Електроенцефало
графия – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефа
лография и мозъчна картография“, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертебро
генните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Янко Александров Михайлов, образование –
висше. Лекар-хирург. Магистър, професионална
квалификация „Здравен мениджър“. Удостове
рение за следдипломна квалификация „Основи
на лапароскопската хирургия“. Сертификат за
немски език, ниво В2.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебна психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – висше. Психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование –
висше. Психолог. Свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със
стреса“; удостоверение за компютърни умения;
сертификат за завършен курс „Моделът на психо
логичния тип и неговото приложение в училищ
ното консултиране“. Удостоверение за завършен
курс „Обучение за медиатор“.
Даниела Георгиева Ангелова, образование –
висше. Психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше.
Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
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Съдебнопсихологична експертиза
А нгелинка Василева Стойчева, образова
ние – висше. Психолог. Свидетелство за владе
ене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Спра
вяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Антоанета Здравкова Митова, образование –
висше. Специалист по педагогика и преподавател
в средните училища – специализация психология;
Професионално ориентиране и психодиагностика.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше.
Магистър по психология. Удостоверение за базисно
обучение по позитивна психология.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалифика
ция по „Разстройства на поведението в детската
и юношеска възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски много
факторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и
Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в
Института за изследване на населението и чове
ка при БАН по специалността „Психология на
труда и инженерна психология“. Професионална
квалификация за учител по английски език в
средните училища. Сертификат за курс по немски
език (нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност „Социална педа
гогика и социално подпомагане“. Магистър по
психология. Удостоверение за базисно обучение
по позитивна психотерапия.
Кирил Василев Манов, образование – висше.
Психолог. Член на Съюза на българските ху
дожници. Сертификат за експерт-оценител на
художествени ценности.
Мариета Димитрова Григорова, образова
ние – висше. Магистър по юридическа психология.
Бакалавър по специалност „Социални дейности“.
Магистър по специалност „Стопанско управление
(Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие
в семинар на тема: „Най-добри практики на
превенция на наркоманията сред подрастващи
те“. Сертификат за участие в семинар на тема:
„Психотерапевтични интервенции при лица със
зависимости“. Удостоверение за участие в семинар
на тема: „Комуникация за промяна на поведени
ето на младите хора“. Удостоверение за участие
в семинар на тема: „Умения за консултиране на
млади хора в областта на сексуалното и репродук
тивно здраве“. Удостоверение за професионално
обучение за „Управление и предоставяне на услуги
за деца и семейства в общността“. Сертификат за
участие в семинар на тема: „С повече знания и
умения срещу престъплението – трафик на хора“.
Удостоверение за практически курс за практи
куване на теста „Диагностика и превенция на
езика 3-4“. Удостоверение за участие в обучение
на тема: „Подходи за работа с деца с разстройство
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение
за участие в обучение на тема: „Трудности при
въвеждането на правила от родителите“. Серти
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фикат за участие в сертификационно обучение за
работа със Скала за интелигентност на Уекслер
за деца WISC-IV“.
Милена Василева Георгиева, образование – висше. Магистър по психология със специализация
„Клинична психология“. Курс за следдипломна
квалификация по „Съдебно-психологична екс
пертиза“.
Цветелина Валериева Димитрова, образова
ние – висше. Социална и юридическа психология.
Удостоверение за треньор по груповодинами
чен психотренинг, организационно поведение
и експерт в център за оценяване. Сертификат
за завършен надграждащ курс „Психосоциална
подкрепа при бедствия – кризисна интервенция“.
Удостоверение за завършен практически семи
нар „Използване на елементи от арт-терапия за
развитие на емоционалната компетентност на
децата“. Сертификат за преминат курс по оказ
ване на ПСП в кризисни и бедствени ситуации
в група и общност“. Удостоверение за завършен
курс „Ефективни модели на общуване“. Удосто
верение за участие в обучение на тема „Базисни
умения за психологическо консултиране. Провеж
дане на интервю и оценка на случай. Техника на
консултиране“. Удостоверение за завършен курс
на обучение „Оказване на първа психологична
помощ и психосоциална подкрепа при БАК“.
Удостоверение за „Адаптиране на интерактивни
и игрови методи в работата с деца и ученици
със специални образователни потребности“.
Удостоверение за завършен курс на тема: „По
зитивното възпитание – приоритет в политиката
на образователната институция за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците“.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – висше. Психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование –
висше. Психолог. Свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със
стреса“; удостоверение за компютърни умения;
сертификат за завършен курс „Моделът на психо
логичния тип и неговото приложение в училищ
ното консултиране“. Удостоверение за завършен
курс „Обучение за медиатор“.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше.
Магистър по психология. Удостоверение за базисно
обучение по позитивна психология.
Даниела Георгиева Ангелова, образование –
висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалифика
ция по „Разстройства на поведението в детската
и юношеска възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски много
факторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и
Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в
Института за изследване на населението и чове
ка при БАН по специалността „Психология на
труда и инженерна психология“. Професионална
квалификация за учител по английски език в
средните училища. Сертификат за курс по немски
език (нива – А2, В1, В2).
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Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност „Социална педа
гогика и социално подпомагане“. Магистър по
психология. Удостоверение за базисно обучение
по позитивна психотерапия.
Мариета Димитрова Григорова, образова
ние – висше. Магистър по юридическа психология.
Бакалавър по специалност „Социални дейности“.
Магистър по специалност „Стопанско управление
(Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие
в семинар на тема: „Най-добри практики на
превенция на наркоманията сред подрастващи
те“. Сертификат за участие в семинар на тема:
„Психотерапевтични интервенции при лица със
зависимости“. Удостоверение за участие в семинар
на тема: „Комуникация за промяна на поведени
ето на младите хора“. Удостоверение за участие
в семинар на тема: „Умения за консултиране на
млади хора в областта на сексуалното и репродук
тивно здраве“. Удостоверение за професионално
обучение за „Управление и предоставяне на услуги
за деца и семейства в общността“. Сертификат за
участие в семинар на тема: „С повече знания и
умения срещу престъплението – трафик на хора“.
Удостоверение за практически курс за практи
куване на теста „Диагностика и превенция на
езика 3-4“. Удостоверение за участие в обучение
на тема: „Подходи за работа с деца с разстройство
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение
за участие в обучение на тема: „Трудности при
въвеждането на правила от родителите“. Серти
фикат за участие в сертификационно обучение за
работа със Скала за интелигентност на Уекслер
за деца WISC-IV“.
Милена Василева Георгиева, образование – висше. Магистър по психология със специализация
„Клинична психология“. Курс за следдипломна
квалификация по „Съдебно-психологична екс
пертиза“.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше.
Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Албена Станишева Иванова, образование – висше. Психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование –
висше. Психолог. Свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със
стреса“; удостоверение за компютърни умения;
сертификат за завършен курс „Моделът на психо
логичния тип и неговото приложение в училищ
ното консултиране“. Удостоверение за завършен
курс „Обучение за медиатор“.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше.
Магистър по психология. Удостоверение за базисно
обучение по позитивна психология.
Даниела Георгиева Ангелова, образование –
висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалифика
ция по „Разстройства на поведението в детската
и юношеска възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски много
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факторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и
Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в
Института за изследване на населението и чове
ка при БАН по специалността „Психология на
труда и инженерна психология“. Професионална
квалификация за учител по английски език в
средните училища. Сертификат за курс по немски
език (нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност „Социална педа
гогика и социално подпомагане“. Магистър по
психология. Удостоверение за базисно обучение
по позитивна психотерапия.
Мариета Димитрова Григорова, образова
ние – висше. Магистър по юридическа психология.
Бакалавър по специалност „Социални дейности“.
Магистър по специалност „Стопанско управление
(Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие
в семинар на тема: „Най-добри практики на
превенция на наркоманията сред подрастващи
те“. Сертификат за участие в семинар на тема:
„Психотерапевтични интервенции при лица със
зависимости“. Удостоверение за участие в семинар
на тема: „Комуникация за промяна на поведени
ето на младите хора“. Удостоверение за участие
в семинар на тема: „Умения за консултиране на
млади хора в областта на сексуалното и репродук
тивно здраве“. Удостоверение за професионално
обучение за „Управление и предоставяне на услуги
за деца и семейства в общността“. Сертификат за
участие в семинар на тема: „С повече знания и
умения срещу престъплението – трафик на хора“.
Удостоверение за практически курс за практи
куване на теста „Диагностика и превенция на
езика 3-4“. Удостоверение за участие в обучение
на тема: „Подходи за работа с деца с разстройство
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение
за участие в обучение на тема: „Трудности при
въвеждането на правила от родителите“. Серти
фикат за участие в сертификационно обучение за
работа със Скала за интелигентност на Уекслер
за деца WISC-IV“.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше.
Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, обра
зование – висше. Сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и да
нъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – висше. Счетоводство и финанси.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
Виолета Живкова Попова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
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Виолета Теодосиева Миленова, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето
водство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели пред
приятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Десислава Атанасова Любомирова, образова
ние – висше. Магистър по икономика, специал
ност „Стопански и финансов контрол“.
Диляна Момчилова Иглева, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-кон
тролна дейност.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше. Икономист – специалност „Маркетинг“.
Оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист – мениджър.
Елена Димитрова Найденова, образование –
висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образова
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счето
водство и контрол“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева Алексиева, образование –
висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по
строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност „Финанси“.
Лилия Владимирова Златкова-Деянска, образо
вание – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Любка Методиева Пашалийска, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
Мария Стоилова Михайлова, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л ю б енова ,
образование – висше. Аграрикономист, специ
алност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специ
ализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни сче
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение
по „Управление на човешките ресурси, подбор
на персонала и управление на изпълнението“.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища
„Европа“ за владеене на английски език – нива
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2; Удостоверение
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„Умения за консултантски продажби – метод
СПЕНД; Удостоверение „Умения за консултант
ски продажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой
дом“); Удостоверение „Всекидневни предизвика
телства в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професи
онално обучение на валутни касиери.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Полина Димитрова Кавръкова, образование –
висше. Икономист-счетоводител, специалност
„Счетоводство и контрол“. Магистър по право.
Разрешение за достъп до класифицирана инфор
мация до ниво „Секретно“, валидно до 27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Удостоверение за завършен модул „Фирмено
преструктуриране“ от програма „Банково дело“.
Росица Боянова Йорданова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче
товодна отчетност“.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе
сионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Силвана Борисова Мирчева, образование – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше.
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика
и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на не
движими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи. Сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Теменужка Петкова Косова, образование – висше. Икономист, икономика на транспорта.
Христина Никова Христова, образование – висше. Икономист.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образова
ние – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър
говски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, обра
зование – висше. Сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и да
нъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – висше. Счетоводство и финанси.
Анита Иванова Тончева, образование – висше.
Счетоводство и контрол.
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Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Виолета Живкова Попова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето
водство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели пред
приятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Денка Иванова Николова, образование – сред
но специално. Строителство и архитектура. Оце
нител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селско
стопански машини, оборудване и съоръжения.
Десислава Атанасова Любомирова, образова
ние – висше. Магистър по икономика, специал
ност „Стопански и финансов контрол“.
Диляна Момчилова Иглева, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-кон
тролна дейност.
Димитър Владимиров Николов, образова
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико
номика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация: „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения. Оценка на селско
стопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
Експертизи в растениевъдството и животновъд
ството – технология, икономика, организация,
отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и
други отношения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зова
ние – висше. Икономист – специалност „Марке
тинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зова
ние – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образова
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счето
водство и контрол“.
Емилия Миткова Арсова, образование – висше. Икономист по специалността „Икономика на
промишлеността“. Мениджмънт. Удостоверение
за завършен курс по „Управление на промяната,
времето и стреса“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
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Ефросина Василева А лексиева, образова
ние – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по
строителство и архитектура.
Ина Тодорова Найденова, образование – висше. Икономика и управление на Социално-кул
турните дейности. Организация на администра
тивната дейност и процеси. Политически науки,
специалност „Публични политики“. Магистър
по политически мениджмънт. Сертификат за
„Прилагане на Методика за осъществяване на
външен (хоризонтален) контрол в държавната
администрация“. Сертификат за вътрешен оди
тор на системи за управление на качеството
съобразно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO
19011:2002. Сертификат за вътрешен одитор на
системи за управление на информационна сигур
ност съобразно изискванията на ISO 27001:2005
и ISO 19011:2002.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образование –
висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство
и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор в
публичния сектор“.
Мария Стоилова Михайлова, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л юб енова,
образование – висше. Аграрикономист, специ
алност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специ
ализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни сче
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение
по „Управление на човешките ресурси, подбор
на персонала и управление на изпълнението“.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища
„Европа“ за владеене на английски език нива B1
и Pre-Intermediate – NCEC2; Удостоверение „Уме
ния за консултантски продажби – метод СПЕНД;
Удостоверение „Умения за консултантски про
дажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой дом“);
Удостоверение „Всекидневни предизвикателства
в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професи
онално обучение на валутни касиери.
Николай Методиев Рангелов, образование – висше. Социално икономическо планиране.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Полина Димитрова Кавръкова, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител, специ
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по
право. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
27.11.2020 г.
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Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Удостоверение за завършен модул „Фирмено
преструктуриране“ от програма „Банково дело“.
Росица Боянова Йорданова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче
товодна отчетност“.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе
сионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист-международ
ник – международно икономическо сътрудничест
во. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оце
нител на инвестиционен проект; експерт-оцени
тел на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Силвана Борисова Мирчева, образование – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше.
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика
и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на не
движими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи. Сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Татяна Стефанова Стоянова, образование – висше. Икономист. Организация на производството
и управление в промишленото производство.
Теменужка Петкова Косова, образование – висше. Икономист, икономика на транспорта.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова Александрова, образование –
висше. Магистър по финанси и кредит. Серти
фикат от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
сертификат от КНОБ за оценка на търговски
предприятия и вземания; сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насажде
ния; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения.
Съдебно-стокова експертиза
Анита Иванова Тончева, образование – висше.
Счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
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Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето
водство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели пред
приятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Десислава Атанасова Любомирова, образова
ние – висше. Магистър по икономика, специал
ност „Стопански и финансов контрол“.
Диляна Момчилова Иглева, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-кон
тролна дейност.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образова
ние – висше. Икономист – специалност „Марке
тинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зова
ние – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образова
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счето
водство и контрол“.
Емилия Миткова Арсова, образование – висше. Икономист по специалността „Икономика на
промишлеността“. Мениджмънт. Удостоверение
за завършен курс по „Управление на промяната,
времето и стреса“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по
строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л юб енова,
образование – висше. Аграрикономист, специ
алност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специ
ализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни сче
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение
по „Управление на човешките ресурси, подбор
на персонала и управление на изпълнението“.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища
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„Европа“ за владеене на английски език нива B1
и Pre-Intermediate – NCEC2; Удостоверение „Уме
ния за консултантски продажби – метод СПЕНД;
Удостоверение „Умения за консултантски про
дажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой дом“);
Удостоверение „Всекидневни предизвикателства
в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професи
онално обучение на валутни касиери.
Полина Димитрова Кавръкова, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител, специ
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по
право. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Удостоверение за завършен модул „Фирмено
преструктуриране“ от програма „Банково дело“.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе
сионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международ
ник – международно икономическо сътрудничест
во. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оце
нител на инвестиционен проект; експерт-оцени
тел на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Силвана Борисова Мирчева, образование – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше.
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика
и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на не
движими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи. Сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Теменужка Петкова Косова, образование – висше. Икономист, икономика на транспорта.
Янка Първанова А лександрова, образова
ние – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър
говски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
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Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност „Про
мишлено и гражданско строителство“, специа
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Антоанета Христова Тонева-Тодорова, образо
вание – висше. Радио- и телевизионна техника,
инженер; сертификат за експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Б ог ом и л Л ю б енов М и х а й лов, о бра зова
ние – висше. Средно образование – среден техник
по строителство и архитектура. Висше образова
ние – строителен инженер по пътно строителство
и архитектура.
Борис Кирилов Тасев, образование – висше.
Промишлена топлотехника. Електроенергетика
и ел. обзавеждане.
Борислав Рангелов Йорданов, образование –
висше. Машинен инженер. Промишлена топло
техника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горе
не. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна без
опасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застра
хователни измами при застраховките на автомо
били (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – по
лувисше. Инженер-оператор в жп транспорт.
Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи. Методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи. Единни европейски стандарти за бизнес
оценяване. Сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – „Транспортна техника
и технологии“, специализация „Двигатели с
вътрешно горене“.
Георги Димитров Дурчев, образование – висше. Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Денка Иванова Николова, образование – сред
но специално. Строителство и архитектура. Оце
нител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селско
стопански машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше. Икономист, специалност „Маркетинг“.
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Оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Елка Исакова Маринова, образование – висше.
Машинен инженер, специалност „Технология на
машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти; удос
товерение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Георгиев Димитров, образование – висше. Електроинженер, специалност „Съобщителна
и осигурителна техника и системи“.
Емил Лазаров Здравков, образование – сред
но техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Удостоверение за преминато обучение по безо
пасни и здравословни условия на труд при работа
със съоръжения с повишена опасност – въздушни
компресорни инсталации и уредби.
Емилия Василева Трохарова, образование – висше. Машинен инженер със специалност „Топло
енергетика и ядрена енергетика“.
Ивайло Николов Димитров, образование – висше. Инженер-земеустроител. Лиценз от АП за
оценка на недвижими имоти. Свидетелство за
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, тех
нически участъци (подрайони)“.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност „Машини
и съоръжения за производство на строителни
материали“. Висше образование: Инженер-обога
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране
на суровини“. Сертификат за завършен курс на
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове
рение за регистриране в публичния регистър на
физическите лица за упражняване на лесовъдска
практика за следните дейности: планиране и орга
низация на дейностите по залесяване; маркиране
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и
организация на добива на дървесина; планиране
и организация на добива на недървесни горски
продукти.“.
Ирина Иванова Манова, образование – висше.
Инженер, специалност „Промишлена електрони
ка“. Удостоверение за пълна проектантска пра
воспособност от КИИП по част „Електрическа“.
Удостоверение за семинарно обучение на тема
„Достъпност и евакуация – стандарти и нормати
ви“. Удостоверение за семинарно обучение на тема
„Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране
на асансьорни уредби в сгради и европейските
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стандарти“. Лиценз от Агенцията за приватиза
ция за оценка на недвижими имоти. Сертификат
за завършен курс по „Оценители на недвижимо
имущество“. Удостоверение от ТУ – София, за
професионална квалификация „Обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Интердисци
плинарна част „Пожарна безопасност – Електри
чески“. Удостоверение от Българската стопанска
камара за завършено обучение по здравословни
и безопасни условия на труд съгласно Наредба
№ РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в
предприятията по чл. 6, т.1, 2, 3 и 4.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше.
Строителен инженер по водоснабдяване и кана
лизация – мрежи и съоръжения. Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по части:
Водоснабдителни и канализационни инсталации
на сгради и съоръжения; Водоснабдителни и кана
лизационни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура; Конструктивна на ВиК системи;
Технологична на пречиствателни станции за
природни води, битови и промишлени отпадъч
ни води; Третиране и управление на отпадъци;
Технологична на стационарни пожарогасителни
системи с вода и пожарогасителна пяна.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, образова
ние – висше. Машинен инженер. Топлоенергетика
и ядрена енергетика.
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше.
Минен инженер. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Людмила Георгиева Миленова, образова
ние – висше. Инженер-физик, специалност „Ми
кроелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
Марияна Димова Делчева, образование – висше. Минен инженер – маркшайдер. Свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Милен Станиславов Минков, образование –
висше. Строителен инженер, транспортно стро
ителство. Сертификат за вътрешен одитор на
Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Удостоверение „Осъществя
ване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надежда Йорданова Евгениева, образование –
висше. Строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“; Лиценз за оценка на недви
жими имоти. Удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“. Удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството. Удосто
верение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Никола Ангелов Балкански, образование – висше. Електроинженер по специалност „Ел. цен
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трали, мрежи и системи“. Удостоверение за
регистриране като член на Камарата на инже
нерите в инвестиционното проектиране (КИИП)
към секция „Електротехника, автоматика и
съобщителна техника“. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП по част
„Електрическа“. Удостоверение от Агентството
на застрахователната корпорация Лойдс – Лон
дон, за България, че е включен в списъците на
експертите, ползвани от „Лойдс“, и извършва
контрол на количеството и качеството на стоки,
машини и съоръжения.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Одитор – трудова медицина.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност „Строителни
и пътни машини и оборудване“.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше.
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроителната и металообработ
ващата промишленост, автомобилния транспорт,
селското стопанство, железопътния транспорт,
нефтодобивната промишленост и газодобивна
промишленост; лиценз за оценка на недвижими
имоти; лиценз за оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения; лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества; удос
товерение за завършен курс за правен анализ
на приватизиращи се обекти; удостоверение за
завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради-паметници на културата.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нолог и я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Кон
структивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше. Инженер по горско стопанство. Пълна про
ектантска правоспособност по паркоустройство и
благоустройство. Удостоверение за упражняване
на частна лесовъдска практика за следните дей
ности: маркиране на подлежащи на сеч дървета,
отглеждане на млади насаждения без материален
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на
съпровождащите дейността отчетни документи;
Събиране и добив на семена и производство на
фиданки и репрод. материали от горскодървесни
и храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове и програми
за гори и земи от горския фонд; изработване
на задания и проекти, планове и програми за
борба с ерозията и за биологична рекултивация
на нарушени терени; организация на добив на
дървесина и изработване на транспортно-техно
логични проекти, планове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне
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на съпровождащите тази дейност документи;
управление на гори и земи от горския фонд,
собственост на физически и юридически лица и
общини; експертизи и консултации по лесовъд
ски дейности; изработване на проекти за горски
пътища и съоръжения.
Росица Петрова Иванова, образование – висше. Инженер-земеустроител. Сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаж
дения; лиценз за оценка на недвижими имоти;
свидетелство за правоспособност за извършване
на дейности по кадастъра.
Румен Манасиев Георгиев, образование – сред
но специално. Строителство и архитектура.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист-международ
ник – международно икономическо сътрудничест
во. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оце
нител на инвестиционен проект; експерт-оцени
тел на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Славка Миодрагова Андонова, образование –
средно специално. Техникум по минна промиш
леност. Маркшайдерство.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
Тотка Василева Златкова, образование – висше.
Машинен инженер по специалност „Промишлена
топлотехника“. Удостоверение от ТУ – София,
за професионална квалификация „Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради“. Удостоверение от Агенцията за устойчи
во енергийно развитие за вписване в публичния
регистър на лицата, извършващи обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, изготвяне на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и изготвяне на оценки
за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
като консултант по енергийна ефективност за
извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от
ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.
Христо Иванов Ахладов, образование – висше.
Електроинженер, специалност „Ел. машини и
апарати“ в областта на енергетиката.
Съдебна автотехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горе
не. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна без
опасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застра
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хователни измами при застраховките на автомо
били (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – „Транспортна техника
и технологии“, специализация „Двигатели с
вътрешно горене“.
Емил Лазаров Здравков, образование – сред
но техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Удостоверение за преминато обучение по безо
пасни и здравословни условия на труд при работа
със съоръжения с повишена опасност – въздушни
компресорни инсталации и уредби.
Емил Христов Вучев, образование – средно.
Автомобилен монтьор, сертификат за автоекспертоценител (автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност).
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, тех
нически участъци (подрайони)“.
Марин Вълков Илиев, образование – висше.
Автомобилен транспорт-експлоатация, трактори
и кари.
Михаил Петров Величков, образование – сред
но техническо. Технология на машиностроене
то – студена обработка. Сертификат за автоекс
перт-оценител.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Промишлена топлотехника, одитор – трудова
медицина.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни
и пътни машини и оборудване.
Николай Димитров Георгиев, образование –
висше. Транспортна техника и технологии. Удос
товерение за повишаване на квалификация по
специалност „Железопътна техника – дизелови
локомотиви“.
Пеню Димов Пенев, образование – висше.
Офицер – инженер по експлоатация и ремонт на
АТТ, машинен инженер, двигатели с вътрешно
горене. Удостоверение за допълнително обучение
по: Съвременни системи в автомобилите и при
качния състав (модул Б1), Оценка на техническото
състояние на автомобилите и прикачния състав
(модул В1), Нормативна база за работа в пункт
за периодични прегледи (модули Е1 и Е2).
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист-международ
ник – международно икономическо сътрудничест
во. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оце
нител на инвестиционен проект; експерт-оцени
тел на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
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пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Седевчо Варадинов Иванов, образование –
средно техническо. Машинен техник – „Авто
мобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт“.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност „Про
мишлено и гражданско строителство“, специа
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – висше. Промишлено и гражданско строителство.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти, сертификат от център за квалификация на
кадрите от държ. и местната адм. и строителство,
удостоверение за управление на общинска соб
ственост, сертификат „Промените в общинското
законодателство“, удостоверение от НТС.
Борислав Рангелов Йорданов, образование –
висше. Машинен инженер. Промишлена топло
техника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горе
не. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна без
опасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застра
хователни измами при застраховките на автомо
били (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – „Транспортна техника
и технологии“, специализация „Двигатели с
вътрешно горене“.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образова
ние – висше. Икономист – специалност „Марке
тинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Елка Исакова Маринова, образование – висше.
Машинен инженер, специалност „Технология на
машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Лазаров Здравков, образование – сред
но техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
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Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Удостоверение за преминато обучение по безо
пасни и здравословни условия на труд при работа
със съоръжения с повишена опасност – въздушни
компресорни инсталации и уредби.
Златко Александров Златков, образование – висше. Машинен инженер. Член на Обществото
на българските инженери по климатична, ото
плителна и хладилна техника. Удостоверение за
член-учредител на Камарата на инвестиционното
проектиране към секция „Отопление, климатиза
ция, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.
Удостоверение за курс на обучение по обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, тех
нически участъци (подрайони)“.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност „Машини
и съоръжения за производство на строителни
материали“. Висше образование: инженер-обога
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране
на суровини“. Сертификат за завършен курс на
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове
рение за регистриране в публичния регистър на
физическите лица за упражняване на лесовъдска
практика за следните дейности: планиране и орга
низация на дейностите по залесяване; маркиране
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и
организация на добива на дървесина; планиране
и организация на добива на недървесни горски
продукти“.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше.
Строителен инженер по водоснабдяване и кана
лизация – мрежи и съоръжения. Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по части:
Водоснабдителни и канализационни инсталации
на сгради и съоръжения; Водоснабдителни и кана
лизационни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура; Конструктивна на ВиК системи;
Технологична на пречиствателни станции за
природни води, битови и промишлени отпадъч
ни води; Третиране и управление на отпадъци;
Технологична на стационарни пожарогасителни
системи с вода и пожарогасителна пяна.
Людмил Йорданов Савов, образование – висше. Инженер-химик. Технология на неорганич
ните вещества.
Милен Станиславов Минков, образование –
висше. Строителен инженер, транспортно стро
ителство; Сертификат за вътрешен одитор на
Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007; Удостоверение „Осъществя
ване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образова
ние – висше. Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство; Удостоверение за пъл
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на проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“; Лиценз за оценка на недви
жими имоти; Удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“; Удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството; Удосто
верение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Промишлена топлотехника, одитор – трудова
медицина.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни
и пътни машини и оборудване.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Кон
структивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист-международ
ник – международно икономическо сътрудничест
во. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оце
нител на инвестиционен проект; експерт-оцени
тел на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Софка Велчева Асенова, образование – висше.
Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Удостоверение за пълна проек
тантска правоспособност по интердисциплинарна
част „Пожарна безопасност“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност по части:
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение
на строителството“.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност „Про
мишлено и гражданско строителство“, специа
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – висше. Промишлено и гражданско строителство.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти, сертификат от център за квалификация на
кадрите от държ. и местната адм. и строителство,
удостоверение за управление на общинска соб
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ственост, сертификат „Промените в общинското
законодателство“, удостоверение от НТС.
Богомил Любенов Михайлов, образование –
висше. Средно образование – среден техник по
строителство и архитектура. Висше образова
ние – строителен инженер по пътно строителство
и архитектура.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Денка Иванова Николова, образование – сред
но специално. Строителство и архитектура. Оце
нител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селско
стопански машини, оборудване и съоръжения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зова
ние – висше. Икономист – специалност „Марке
тинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Драгомир Иванов Владимиров, образова
ние – средно специално. Техник по геодезия и
картография.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти; Удос
товерение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Финанси и кредит.
Инка Сергиева Аврамова, образование – висше. Архитект.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност „Машини
и съоръжения за производство на строителни
материали“. Висше образование: инженер-обога
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране
на суровини“. Сертификат за завършен курс на
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове
рение за регистриране в публичния регистър на
физическите лица за упражняване на лесовъдска
практика за следните дейности: планиране и орга
низация на дейностите по залесяване; маркиране
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и
организация на добива на дървесина; планиране
и организация на добива на недървесни горски
продукти.“.
Ирина Иванова Манова, образование – висше.
Инженер, специалност „Промишлена електрони
ка“. Удостоверение за пълна проектантска пра
воспособност от КИИП по част „Електрическа“.
Удостоверение за семинарно обучение на тема
„Достъпност и евакуация – стандарти и нормати
ви“. Удостоверение за семинарно обучение на тема
„Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране
на асансьорни уредби в сгради и европейските
стандарти“. Лиценз от Агенцията за приватиза
ция за оценка на недвижими имоти. Сертификат
за завършен курс по „Оценители на недвижимо
имущество“. Удостоверение от ТУ – София, за
професионална квалификация „Обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Интердис
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циплинарна част „Пожарна безопасност – Елек
трически“. Удостоверение от Българска стопанска
камара за завършено обучение по здравословни
и безопасни условия на труд съгласно Наредба
№ РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в
предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше.
Строителен инженер по водоснабдяване и кана
лизация – мрежи и съоръжения. Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност по части:
Водоснабдителни и канализационни инсталации
на сгради и съоръжения; Водоснабдителни и кана
лизационни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура; Конструктивна на ВиК системи;
Технологична на пречиствателни станции за
природни води, битови и промишлени отпадъч
ни води; Третиране и управление на отпадъци;
Технологична на стационарни пожарогасителни
системи с вода и пожарогасителна пяна.
Милен Станиславов Минков, образование –
висше. Строителен инженер, транспортно стро
ителство. Сертификат за вътрешен одитор на
Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Удостоверение „Осъществя
ване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образова
ние – висше. Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство. Удостоверение за пъл
на проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“. Лиценз за оценка на недви
жими имоти. Удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“. Удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството. Удосто
верение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Кон
структивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Румен Манасиев Георгиев, образование – сред
но специално. Строителство и архитектура.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Свилен Методиев Василев, образование – висше. Строителен инженер по специалност „Кон
струкции“; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“;
лиценз за вписване в публичния регистър на ли
цата, упражняващи технически контрол по част
Конструктивна на инвестиционните проекти.
Славка Миодрагова А ндонова, образова
ние – средно специално. Техникум по минна
промишленост. Маркшайдерство.
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Софка Велчева Асенова, образование – висше.
Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Удостоверение за пълна проек
тантска правоспособност по интердисциплинарна
част „Пожарна безопасност“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност по части:
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение
на строителството“.
Станоя Йорданов Дончевски, образование – висше. Строителен инженер, специалност „Техно
логия на строителството“. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти. Сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Стоян Петров Стоянов, образование – висше.
„Промишлено и гражданско строителство, кон
струкции“ – строителен инженер.
Тодор Иванов Тодоров, образование – висше.
Строителен инженер ПГС – технология.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горе
не. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна без
опасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застра
хователни измами при застраховките на автомо
били (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нолог и я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Кон
структивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист-международ
ник – международно икономическо сътрудничест
во. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оце
нител на инвестиционен проект; експерт-оцени
тел на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Съдебно-енергийна експертиза
Ирина Иванова Манова, образование – висше.
Инженер, специалност „Промишлена електрони
ка“. Удостоверение за пълна проектантска пра
воспособност от КИИП по част „Електрическа“.
Удостоверение за семинарно обучение на тема
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„Достъпност и евакуация – стандарти и нормати
ви“. Удостоверение за семинарно обучение на тема
„Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране
на асансьорни уредби в сгради и европейските
стандарти“. Лиценз от Агенцията за приватиза
ция за оценка на недвижими имоти. Сертификат
за завършен курс по „Оценители на недвижимо
имущество“. Удостоверение от ТУ – София, за
професионална квалификация „Обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Интердисци
плинарна част „Пожарна безопасност – Електри
чески“. Удостоверение от Българската стопанска
камара за завършено обучение по здравословни
и безопасни условия на труд съгласно Наредба
№ РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в
предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4.
Станка Асенова Станкова, образование – висше. Електроинженер, специалност „Ел. центра
ли, мрежи и системи“. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Електрическа“.
Удостоверение за завършен курс в областта на
„Строително-техническите правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност на строежи
те“. Удостоверение за „Координатор по безопас
ност и здраве в строителството“. Удостоверение
за завършено обучение на тема „Наредба № 2
от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни
уредби в сгради и европейските стандарти“. Удос
товерение за завършено обучение по „Добрата
практика и прилагане на стандартите при про
ектиране на електрическите уредби“. Сертификат
за „Наредба за управление на строителните отпа
дъци – нормативен контекст, основни положения
и практически указания по приложението є“.
Тотка Василева Златкова, образование – висше.
Машинен инженер по специалност „Промишлена
топлотехника“. Удостоверение от ТУ – София,
за професионална квалификация „Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради“. Удостоверение от Агенцията за устойчи
во енергийно развитие за вписване в публичния
регистър на лицата, извършващи обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, изготвяне на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и изготвяне на оценки
за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
като консултант по енергийна ефективност за
извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от
ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – висше. Инженер-агроном по специалност „Поле
въдство“.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше. Икономист – специалност „Маркетинг“.
Оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат
за преминал курс на обучение за фитосанитарни
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инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти
фикат за участие в курс по темите: „Методи,
техника и процедури за вземане на растителни
проби за анализ за наличие на микотоксини при
първично производство на земеделски култури,
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и
процедури за вземане на растителни проби за
анализ за остатъчни количества от пестициди“.
Сертификат за завършен курс на обучение на тема:
„Най-добри практики за опазване на водите от
замърсяване, причинено от точкови източници,
при употреба на продукти за растителна защита“.
Удостоверение за завършено обучение на тема:
„Контрол на земеделските производители за
спазване на изискванията на Нитратната дирек
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол
на интегрираното производство“. Удостоверение
за завършено обучение на тема: „Обучение на
обучители на професионални потребители на
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос
товерение за завършено обучение на тема: „Нови
аспекти в контролната дейност върху пускането
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид
новите европейски и национални законодателни
изисквания“. Удостоверение за завършено обуче
ние на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на
растенията, транспониращи Директива 2009/128/
ЕО за създаване на рамка за действие на Общ
ността за постигане на устойчива употреба на
пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита“. Сертификат за
професионално направление: Растителна защита
(Растителна защита, Растениевъдство). Удосто
верение за завършено обучение на тема: „Пла
нирано обучение на инспектори по растителна
защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху
предлагането на пазара и употреба на продукти
за растителна защита и торове и извършващи
наблюдение върху развитието на икономически
важни вредители при земеделските култури“.
Удостоверение за завършено обучение на тема:
„Ново законодателство и проблемни вредители
през 2016 г.“.
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше. Инженер по горско стопанство. Пълна
п роек та н т ска п ра воспособнос т по паркоус
тройство и благоустройство. Удостоверение за
упражняване на частна лесовъдска практика за
следните дейности: маркиране на подлежащи на
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без
материален добив, кастрене на стоящи дървета
и изготвяне на съпровождащите дейността от
четни документи; събиране и добив на семена и
производство на фиданки и репрод. материали от
горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи; изработване
на задания и лесоустройствени проекти, плано
ве и програми за гори и земи от горския фонд;
изработване на задания и проекти, планове и
програми за борба с ерозията и за биологична
рекултивация на нарушени терени; организация
на добив на дървесина и изработване на транс
портно-технологични проекти, планове и схеми
за ползвания от гори и земи от горския фонд и
изготвяне на съпровождащите тази дейност до
кументи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
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лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения.
Съдебно-ентомологична експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – висше. Инженер-агроном по специалност „Поле
въдство“.
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат
за преминал курс на обучение за фитосанитарни
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти
фикат за участие в курс по темите: „Методи,
техника и процедури за вземане на растителни
проби за анализ за наличие на микотоксини при
първично производство на земеделски култури,
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и
процедури за вземане на растителни проби за
анализ за остатъчни количества от пестициди“.
Сертификат за завършен курс на обучение на тема:
„Най-добри практики за опазване на водите от
замърсяване, причинено от точкови източници,
при употреба на продукти за растителна защита“.
Удостоверение за завършено обучение на тема:
„Контрол на земеделските производители за
спазване на изискванията на Нитратната дирек
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол
на интегрираното производство“. Удостоверение
за завършено обучение на тема: „Обучение на
обучители на професионални потребители на
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос
товерение за завършено обучение на тема: „Нови
аспекти в контролната дейност върху пускането
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид
новите европейски и национални законодателни
изисквания“. Удостоверение за завършено обуче
ние на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на
растенията, транспониращи Директива 2009/128/
ЕО за създаване на рамка за действие на Общ
ността за постигане на устойчива употреба на
пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита“. Сертификат за
професионално направление: Растителна защита
(Растителна защита, Растениевъдство). Удосто
верение за завършено обучение на тема: „Пла
нирано обучение на инспектори по растителна
защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху
предлагането на пазара и употреба на продукти
за растителна защита и торове и извършващи
наблюдение върху развитието на икономически
важни вредители при земеделските култури“.
Удостоверение за завършено обучение на тема:
„Ново законодателство и проблемни вредители
през 2016 г.“.
Съдебно-екологична експертиза
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше. Инженер по горско стопанство. Пълна
п роек та н т ска п ра воспособнос т по паркоус
тройство и благоустройство. Удостоверение за
упражняване на частна лесовъдска практика за
следните дейности: маркиране на подлежащи на
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без
материален добив, кастрене на стоящи дървета
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и изготвяне на съпровождащите дейността от
четни документи; събиране и добив на семена и
производство на фиданки и репрод. материали от
горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи; изработване
на задания и лесоустройствени проекти, плано
ве и програми за гори и земи от горския фонд;
изработване на задания и проекти, планове и
програми за борба с ерозията и за биологична
рекултивация на нарушени терени; организация
на добив на дървесина и изработване на транс
портно-технологични проекти, планове и схеми
за ползвания от гори и земи от горския фонд и
изготвяне на съпровождащите тази дейност до
кументи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за микро
електрониката и електронните елементи, инженерхимик. Удостоверение от Академията на МВР за
почеркови експертизи. Удостоверение от НИКК
за завършен специализиран курс за изследване
на наркотични вещества.
Геновева Цветанова Владимирова, образо
вание – висше. Инженер-химик по специалност
„Технология на органичния синтез и горивата“.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изслед
ване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образование –
висше. Инженер-физик, специалност „Микро
елект роника“. Нау чна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функцио
нална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Мирелла Сашова Боянова, образование – висше. Технология на силикатите. Удостоверение за
участие в семинар „Безопасни и здравословни
условия на труд“.
Съдебно-физическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изслед
ване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образова
ние – висше. Инженер-физик, специалност „Ми
кроелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
Съдебна физикохимическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за микро
електрониката и електронните елементи, инженерхимик. Удостоверение от Академията на МВР за
почеркови експертизи. Удостоверение от НИКК
за завършен специализиран курс за изследване
на наркотични вещества.
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Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изслед
ване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образование –
висше. Инженер-физик, специалност „Микро
елект роника“. Нау чна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Славомир Михайлов Симеонов, образование –
висше. Ветеринарен лекар.
Съдебна агротехническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – висше. Инженер-агроном по специалност „Поле
въдство“.
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, образование –
висше. Агроикономист, специалност: „Икономика
и организация на селското стопанство“. Допълни
телна специализация: „Икономика и управление
на АПП“. Сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения. Оценка на селскостопански животни,
ферми, мандри, колбасарски цехове, консервни
фабрики и други подобни. Експертизи в расте
ниевъдството и животновъдството – технология,
икономика, организация, отчетност, финансови
анализи, аренда, наеми и други отношения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образова
ние – висше. Икономист – специалност „Марке
тинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат
за преминал курс на обучение за фитосанитарни
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти
фикат за участие в курс по темите: „Методи,
техника и процедури за вземане на растителни
проби за анализ за наличие на микотоксини при
първично производство на земеделски култури,
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и
процедури за вземане на растителни проби за
анализ за остатъчни количества от пестициди“.
Сертификат за завършен курс на обучение на тема:
„Най-добри практики за опазване на водите от
замърсяване, причинено от точкови източници,
при употреба на продукти за растителна защита“.
Удостоверение за завършено обучение на тема:
„Контрол на земеделските производители за
спазване на изискванията на Нитратната дирек
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол
на интегрираното производство“. Удостоверение
за завършено обучение на тема: „Обучение на
обучители на професионални потребители на
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос
товерение за завършено обучение на тема: „Нови
аспекти в контролната дейност върху пускането
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид
новите европейски и национални законодателни
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изисквания“. Удостоверение за завършено обучение
на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на рас
тенията, транспониращи Директива 2009/128/ЕО
за създаване на рамка за действие на Общността
за постигане на устойчива употреба на пестициди
и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009
относно пускането на пазара на продукти за рас
тителна защита“. Сертификат за професионално
направление: Растителна защита (Растителна
защита, Растениевъдство). Удостоверение за за
вършено обучение на тема: „Планирано обучение
на инспектори по растителна защита от ОДБХ,
осъществяващи контрол върху предлагането на
пазара и употреба на продукти за растителна за
щита и торове и извършващи наблюдение върху
развитието на икономически важни вредители при
земеделските култури“. Удостоверение за завър
шено обучение на тема: „Ново законодателство
и проблемни вредители през 2016 г.“.
Йонко Богомилов Йонков, образование – висше. Агроинженерство – полевъдство, инженерагроном. Оценител на земеделски земи и по
добренията върху тях – нормативна уредба на
собствеността на земята; поземлени ресурси;
подходи и методи за оценка на земеделски земи;
оценка на трайните насаждения, оценка на по
добренията върху земеделските земи; пазар на
земи. Оценител на земеделски земи.
Маргарита Милчова Стоянова, образование –
висше. Агроном – растителна защита. Сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше. Инженер по горско стопанство. Пълна
проектантска правоспособност по паркоустройство
и благоустройство. Удостоверение за упражняване
на частна лесовъдска практика за следните дей
ности: маркиране на подлежащи на сеч дървета,
отглеждане на млади насаждения без материален
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на
съпровождащите дейността отчетни документи;
събиране и добив на семена и производство на
фиданки и репрод. материали от горскодървесни
и храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове и програми
за гори и земи от горския фонд; изработване на
задания и проекти, планове и програми за борба
с ерозията и за биологична рекултивация на нару
шени терени; организация на добив на дървесина
и изработване на транспортно-технологични про
екти, планове и схеми за ползвания от гори и земи
от горския фонд и изготвяне на съпровождащите
тази дейност документи; управление на гори и
земи от горския фонд, собственост на физически
и юридически лица и общини; експертизи и кон
султации по лесовъдски дейности; изработване на
проекти за горски пътища и съоръжения.
Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Съдебни изкуствоведски експертизи
Кирил Василев Манов, образование – висше.
Психолог. Член на Съюза на българските ху
дожници. Сертификат за експерт-оценител на
художествени ценности.
Клас „Оценителни експертизи“
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност „Про
мишлено и гражданско строителство“, специа
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лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – висше. Промишлено и гражданско строителство.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти, сертификат от център за квалификация на
кадрите от държавната и местната администрация
и строителство, удостоверение за управление на
общинска собственост, сертификат „Промените
в общинското законодателство“, удостоверение
от НТС.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горе
не. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти; пожарна
безопасност и защита на населението; сертифи
кат за експерт-оценител на криминалистически
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); сертификат за експертоценител на автотехническа експертиза – про
блеми, методика, пазарна стойност; сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – по
лувисше. Инженер-оператор в жп транспорт.
Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи. Методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи. Единни европейски стандарти за бизнес
оценяване. Сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил
но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – „Транспортна техника
и технологии“, специализация „Двигатели с
вътрешно горене“.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образова
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето
водство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели пред
приятия.
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Денка Иванова Николова, образование – сред
но специално. Строителство и архитектура. Оце
нител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селско
стопански машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов, образова
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико
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номика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация: „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения. Оценка на селско
стопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
Експертизи в растениевъдството и животновъд
ството – технология, икономика, организация,
отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и
други отношения.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше. Икономист – специалност „Маркетинг“.
Оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; ба
калавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист – мениджър.
Елена Димитрова Найденова, образование –
висше. Счетоводна отчетност.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти; Удос
товерение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Лазаров Здравков, образование – сред
но техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше.
Минен инженер. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Маргарита Милчова Стоянова, образование –
висше. Агроном – растителна защита. Сертифи
кат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Михаил Петров Величков, образование – сред
но техническо. Технология на машиностроене
то – студена обработка. Сертификат за автоекс
перт-оценител.
Надеж да Йорданова Евгениева, образова
ние – висше. Строителен инженер по промиш
лено и гражданско строителство; Удостовере
ние за пълна проектантска правоспособност
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството. Технически контрол“; Лиценз
за оценка на недвижими имоти; Удостоверение
за проектант с ППП в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност на строежите“; Удосто
верение за координатор по безопасност и здраве
в строителството; Удостоверение „Практически
и правни проблеми при възлагането на общест
вени поръчки. Изготвяне на технически специ
фикации. Предварителен контрол на тръжната
документация“.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше.
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроителната и металооб
рабо т ва щата п ром и ш ленос т, а вт омоби л н и я
транспорт, селското стопанство, железопътния
транспорт, нефтодобивната промишленост и
газодобивната промишленост; лиценз за оценка
на недвижими имоти; лиценз за оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения; лиценз за оценка
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на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търгов
ски дружества; удостоверение за завършен курс
за правен анализ на приватизиращи се обекти;
удостоверение за завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Райна Георгиева Хаджиева, образование – висше. Педагог-ин женер (лека промишленост).
Проек тан т на високоефек т ивни тех нолог ии
и организация на производството в шевните
предприятия. Учител по трудово-политехниче
ско обучение със специализация „Обществено
обслужване“. Сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контрол
на дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения. Удостоверение за завършен мо
дул „Фирмено преструктуриране“ от програма
„Банково дело“.
Росица Петрова Иванова, образование – висше. Инженер земеустроител. Сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаж
дения; лиценз за оценка на недвижими имоти;
свидетелство за правоспособност за извършване
на дейности по кадастъра.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист-междуна
родник – международно икономическо сътруд
ничество. Инженер по безопасност на произ
водствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни из
мами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методи
ка, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Софка Велчева Асенова, образование – висше.
Строителен инженер по промишлено и граждан
ско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка
на недвижими имоти. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по интердисци
плинарна част „Пожарна безопасност“. Удосто
верение за пълна проектантска правоспособност
по части: „Конструктивна“ и „Организация и
изпълнение на строителството“.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
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на земеделски земи. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Янка Първанова А лександрова, образова
ние – висше. Магистър по финанси и кредит.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър
говски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
Клас „Други съдебни експертизи“
Други съдебни експертизи
Димитър Владимиров Николов, образова
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико
номика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация: „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения. Оценка на селско
стопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
Експертизи в растениевъдството и животновъд
ството – технология, икономика, организация,
отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и
други отношения.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функцио
нална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
за съдебния район на Окръжния съд – Перник,
и Административния съд – Перник, за 2019 г.
Съдебен преводач, владеещ английски език:
Теодора Христова Маринкова, образование –
висше. Учител по английски език в средното
училище. Допълнителна професионална подго
товка по специалност „Английска филология“.
Сертификат за владеене на английски език, ниво
C1 съгласно Общата европейска езикова рамка.
Съдебен преводач, владеещ немски език:
Атанас Николов Челебиев, образование – висше. Диплома от Технически университет – Дрез
ден. Доктор на науките. Помощен конферентен
преводач към Съда на Европейския съюз през
2011 г. и 2016 г.
Съдебен преводач, владеещ полски език:
Десислава Янушова Желязкова, образова
ние – висше. Майчин език – полски. Диплома за
магистър по българска филология от Универси
тет „Адам Мицкевич“ в гр. Познан, Република
Полша.
Съдебен преводач, владеещ турски език:
Бейхан Неджиб Мустафа, образование – вис
ше. Библиотечно -информационни дейност и.
Удостоверение за владеене на турски език, ниво
C2, издадено от Софийски университет „Св.
Климент Охридски“, Факултет по класически
и нови филологии, Катедра по тюркология и
алтаистика, специалност „Тюркология“.
472
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121. – Министърът на правосъдието на ос
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Ок
ръжния съд – Пловдив, и Административния
съд – Пловдив, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Боян Димитров Танев – експертиза: дакти
лоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Боян Сашев Жековски – експертиза: трасоло
гични експертизи; съдебно-балистични експерти
зи; забележка: служител на сектор „БНТЛ“ към
отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Валентин Тодоров Кирков – квалификация:
експерт по криминалистични експертизи; екс
пертиза: криминалистични експертизи.
Васко Петров Божев – експертиза: дакти
лоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Генадий Раднев Коев – експертиза: дакти
лоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Георги Костадинов Мандов – експертиза:
криминалистични експертизи, химични.
Георг и Фи липов Маровск и – експер т иза:
криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Димитър Георгиев Кордев – експертиза: дак
тилоскопни експертизи; почеркови криминалис
тични експертизи; забележка: служител на сектор
„БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Димитър Запрянов Димитров – експертиза:
експертиза за идентификация на човека, експер
тиза на веществени доказателства; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Димитър Иванов Андреев – експертиза: ви
деоанализ и лицева идентификация; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Емил Тинков Чалмов – експертиза: кримина
листични експертизи на писмени доказателства;
почеркови криминалистични експертизи; забе
лежка: служител на сектор „БНТЛ“ към отдел
„КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Живка Василева Иванова – експертиза: ви
деоанализ и лицева идентификация; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Иван Добрев Ганчев – специалност: Танкови
войски – строеви; Инженер по експлоатация
и ремонт на БТТ; квалификация: Двигатели с
вътрешно горене; експерт-криминалист; експер
тиза: съдебно-балистични експертизи; разрешение
за достъп до класифицирана информация с ниво
„Секретно“, валидно до 24.03.2019 г.
Иван Крумов Димитров – експертиза: дакти
лоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Ивко Пенков Иванов – квалификация: магис
тър инженер; научна степен „доктор“ в област
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„Техника“; експертиза: криминалистични експер
тизи на писмени доказателства; трасологични
експертизи.
Иво Бончев Чолаков – експертиза: кримина
листични експертизи на документи; почеркови
криминалистични експертизи; забележка: слу
жител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Йордан Павлов Иванов – експертиза: дакти
лоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Кирил Петров Стоянов – специалност: Право;
квалификация: експерт-криминалист; експертиза:
криминалистични експертизи на писмени дока
зателства; забележка: почеркови експертизи и
техническо изследване на документи.
Кр ъс т ю Георг иев Га д жев – спец иа л нос т:
Металургия на цветните метали; Удостоверение
за завършен курс за експерт-криминалист; ква
лификация: инженер-металург; експертиза: екс
перт- криминалист – графологично и техническо
изследване на документи.
Мария Стефанова Тимова – експертиза: дак
тилоскопни експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев – експерти
за: криминалистични експертизи на документи;
почеркови криминалистични експертизи; забе
лежка: служител на сектор „БНТЛ“ към отдел
„КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Михаил Огнянов Мицев – експертиза: дак
тилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Недел чо Атанасов Шопов – специа лност:
експерт-криминалист при РС „Сигурност ВП
и ВК Р“ – Пловдив; квалификация: полицай,
младши експерт-криминалист; експертиза: дак
тилоскопни експертизи.
Неофит Неофитов Крумов – експертиза: дак
тилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Николай Георгиев Костадинов – експертиза:
експертиза за идентификация на човека, експер
тиза на веществени доказателства; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Николай Илиев Козумов – експертиза: трасо
логични експертизи.
Николай Стоянов Балевски – специалност:
Физика; квалификация: физика на полупровод
ниците; Удостоверение за специализиран курс
по криминалистични изследвания за извършване
на почерк.; техн. на док.; балистика; трасология;
експертиза: криминалистични експертизи на
писмени доказателства; трасологични експертизи;
съдебно-балистични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов – експертиза: крими
налистични експертизи, химични.
Петко Костадинов Ламбрев – експертиза:
криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Петър Йорданов Стоянов – експертиза: тра
сологични експертизи; съдебно-балистични екс
пертизи; забележка: служител на сектор „БНТЛ“
към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Петър Лалев Муратев – експертиза: трасоло
гични експертизи.
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Сава Ангелов Симеонов – експертиза: кри
миналистични експертизи на документи; почер
кови криминалистични експертизи; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: Право;
квалификация: юрист – експерт-криминалист;
експертиза: криминалистични експертизи на
писмени доказателства; трасологични експертизи;
съдебно-балистични експертизи.
Стамен Павлов Спасов – експертиза: дак
тилоскопни експертизи; забележка: служител
на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМ
ВР – Пловдив.
Стоимен Георгиев Георгиев – специалност:
Инженерна физика; квалификация: ядрено-физич
ни методи и прибори, инженер-физик; експертиза:
съдебно-балистична експертиза; трасологична
експертиза; забележка: видеоанализ и лицева
идентификация.
Стойко Росенов Вранчев – квалификация: кри
миналист, сектор „Дактилоскопия“; експертиза:
криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Филип Георгиев Маровски – експертиза: дак
тилоскопни експертизи; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Цветелин Василев Николов – експертиза:
дактилоскопни експертизи; забележка: служител
на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Атанаска Точева Атанасова – специалност:
Медицина; Нервни болести, професионални за
болявания; квалификация: невролог; експертиза:
съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
по писмени данни.
Бенямин Леон Анави – специалност: Медици
на; квалификация: патологоанатомия; експертиза:
съдебномедицинска експертиза на труп; съдеб
номедицинска експертиза на телесни повреди;
съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Борис Петров Шахов – специалност: Молеку
лярна биология; Микробиология; квалификация:
молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицин
ска експертиза за установяване на родителския
произход; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Борис Христов Пеев – специалност: Медицина;
квалификация: патологоанатомия с цитопато
логия; съдебен лекар; експертиза: съдебномеди
цинска експертиза на труп; съдебномедицинска
експертиза на живи лица; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Даниела Рафаилова Замфирова – специал
ност: Молекулярна биология; квалификация:
молекулярен биолог; експертиза: съдебномеди
цинска експертиза за идентификация на човека;
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; забележка: съдебноме
дицинска експертиза по писмени данни, касаеща
извършваните експертизи.
Ем и л Н и колов Бъч варов – спец иа л нос т:
Медицина; квалификация: съдебна медицина;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телес
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ни повреди; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева – специалност:
Медицина; Съдебна медицина; квалификация:
съдебна медицина; експертиза: съдебномеди
цинска експертиза на телесни повреди; съдеб
номедицинска експертиза по писмени данни;
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Йовко Минчев Шишков – специалност: Ме
д и ц и на; к ва л ифи к а ц и я: с ъдебна мед и ц и на;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телес
ни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Марин Костадинов Балтов – специалност:
Медицина; квалификация: съдебна медицина;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телес
ни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Мария Георгиева Кумчева – експертиза: съ
дебномедицинска експертиза по писмени данни;
за телесно здраве.
Мая Иванова К ичева – специалност: Мо
лекулярна и функц. биология; квалификация:
биохимик – клиничен химик; експертиза: съдебно
медицинска експертиза за установяване на роди
телския произход; съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност:
Биохими я и микробиологи я; к валификаци я:
биохимик, микробиолог със специализация виру
сология; експертиза: съдебномедицинска експер
тиза за установяване на родителския произход;
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човека; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Светлозар Спасов Спасов – специа лност:
Медицина; квалификация: съдебна медицина;
експертиза: съдебномедицинска експертиза на
труп; съдебномедицинска експертиза на телес
ни повреди; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Тодор Стоянов Добрев – специалност: Медици
на; квалификация: съдебна медицина; експертиза:
съдебномедицинска експертиза на труп; съдеб
номедицинска експертиза на телесни повреди;
съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Янко Тодоров Илиев – специалност: Медици
на; квалификация: Вътрешни болести; Токсиколо
гия; експертиза: съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза
по писмени данни; забележка: клинична токсико
логия и вътрешни болести, здравен мениджмънт.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Александра Янчева Димова – специалност:
Приложна социална психология; квалификация:
магистър психолог; експертиза: съдебнопсихо
логична експертиза; съдебна психолого-психи
атрична експертиза; забележка: послесмъртни
експертизи.
Анастасия Захариева Захариева – специалност:
Психология; квалификация: психолог, магистър
по клинична и консултативна психология; екс
пертиза: съдебнопсихологична експертиза.
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Ангел Добринов Ангелов – специалност: Пси
хология; квалификация: магистър по психология;
експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Владимир Петров Кръстев – специалност:
Психология; квалификация: психолог; експертиза:
съдебнопсихологична експертиза; експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Даниела Атанасова Ковачева – специалност:
Медицина; квалификация: психиатрия; експерти
за: съдебнопсихиатрична; психолого-психиатрич
на експертиза; съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Деница Николаева Вълчева – специалност:
Психология; квалификация: магистър по кли
нична и консултативна психология; експертиза:
съдебнопсихологична експертиза; забележка:
участие в комплексни експертизи.
Диана Иванова Толева – специалност: Пре
дучилищна и начална училищна педагогика;
Приложна психология; квалификация: Педагог,
детски учител и начален учител; Психолог; Съдеб
на психология; експертиза: съдебнопсихологична
експертиза; съдебна психолого-педагогическа екс
пертиза; забележка: детска психология, психопа
тология, психодиагностика, социална психология.
Елена Михайлова Иванова-Генова – специ
алност: Медицина; квалификация: психиатрия;
експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Емилия Стоянова Калоферова – специалност:
Психология; квалификация: психолог; експертиза:
съдебнопсихологична експертиза.
Красимира Николаева Кръстева – специ
алност: Психология; квалификация: психолог,
социална и юридическа психология; забележка:
завършен учебен стаж в Института по психоло
гия – МВР, по темите: криминална психология,
професионален подбор, изработване и стандар
тизиране на методи за психодиагностика, кон
султативна психология.
Лилия Атанасова Стойчева – специалност:
Психология; квалификация: психолог; експертиза:
съдебнопсихологическа експертиза.
Людмила Борисова Шекерева – специалност:
Психология; квалификация: психолог; експертиза:
съдебнопсихологична експертиза.
Манол Николов Манолов – специалност: Пси
хология; квалификация: психолог; консултативна
психология; експертиза: съдебнопсихологична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Маргарита Панова Панова – специалност:
Медицина; Психиатрия; експертиза: съдебнопси
хиатрична; забележка: комплексни експертизи с
участие на специалист – психиатър.
Мариана Георгиева Господинова – специал
ност: Медицина; квалификация: психиатрия;
експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова – специалност:
Медицина; квалификация: психиатрия; експер
тиза: съдебнопсихиатрична експертиза.
Надежда Христова Порязова-Кенлешева – спе
циалност: Медицина; квалификация: психиатрия;
експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
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Невена Димитрова Божилова – специалност:
Приложна психология; квалификация: психолог;
експертиза: съдебнопсихологична експертиза;
съдебна психолого-психиатрична експертиза;
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Николай Тодоров Попов – специалност: Меди
цина; квалификация: лекар, детска психиатрия;
експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза;
съдебна психолого-психиатрична експертиза; забе
лежка: психично състояние на деца и възрастни.
Олга Валентиновна Димитрова – специалност:
Психология; Приложна психология, невропсихо
логия и психотерапия; квалификация: психолог,
приложна психология, невропсихология и пси
хотерапия; експертиза: съдебнопсихологична
експертиза; психолого-психиатрична експертиза;
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
Пенка Маркова Башлийска – специалност:
Социална педагогика; Психология; квалифика
ция: социален педагог; магистър по психология;
експертиза: съдебнопсихологична експертиза;
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни; забележка: специализация – Деца,
юноши, младежи и семейство в риск.
Пламен Ангелов Цоков – специалност: Пси
хология; квалификация: психолог; доктор по
психология; експертиза: съдебнопсихологична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза; съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Райна Цветкова Димитрова – специалност:
Медицина; квалификация: психиатрия; експерти
за: съдебнопсихиатрична; забележка: комплексни
експертизи с участие на специалист – психиатър.
Фани Бойкова Па л у йкова – специа лност:
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Приложна социална психология; Съдебна пси
хология; квалификация: Педагог, детски учител
и начален учител; Психолог; Съдебен психолог;
Приложна психология и психотерапия; експер
тиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни; за
бележка: оценка на родителски компетентности
и потребности на деца при бракоразводни дела;
синдром на родителско отчуждение; оценка на
явни и скрити симптоми на видове насилие над
деца; индикатори за въвличане на дете в родител
ски конфликт при определяне на упражняване на
родителски права; оценка на девиантни прояви
при деца и юноши.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Александра Николова Маринова – специал
ност: Стокознание; Стоковед; квалификация:
стоковед-оценител; експертиза: съдебно-стокова
експертиза.
Ана Александрова Скерлетова – специалност:
Финанси; квалификация: икономист-счетоводи
тел; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Ангел Димитров Гъров – специалност: Счето
водна отчетност; икономист-счетоводител; квали
фикация: магистър по счетоводство; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Ангел Димитров Димитров – специалност:
Организация на производството и управление
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в промишлеността; икономист; квалификация:
икономист; експер т иза: съдебно -счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Андрей Бонев Дочев – специалност: Счето
водство и контрол; икономист – счетоводител;
квалификация: икономист – публична админи
страция; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Анелия Желязкова Спиртова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
А нна Сергеевна Лозанова – специа лност:
Финанси и кредит – икономист; квалификация:
експерт-счетоводител; експертиза: съдебна фи
нансово-икономическа експертиза; забележка:
счетоводни, данъчни и банкови проблеми.
Антонина Славова Славова – специалност:
Организация на механизираната обработка на
икономическа информация; инженер-икономист;
квалификация: инженер-икономист; Магистър
по здравен мениджмънт; Икономика на здра
веопазването; експертиза: съдебно-счетоводна;
финансово-икономическа; стокова експертиза;
забележка: съдебни експертизи по здравен ме
ниджмънт.
Антония Генчева Гешева – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител, педагогически профил; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза.
Блага Романова Димитрова – специалност:
Счетоводство и анализ; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Благой Иванов Порязов – специалност: Ико
номика на вътрешната търговия; квалификация:
икономист по вътрешна търговия; експертиза:
финансово-икономическа експертиза; стокова
експертиза.
Богдан Павлов Траков – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономист
по отчетността; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов – специалност:
Електротехника; Счетоводство и анализ; квали
фикация: магистър инженер; икономист; еколо
гия и опазване на природната среда; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза; съдебно-стокова експер
тиза; забележка: банкови и банково-кредитни
експертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични
експертизи.
Боян Йорданов Войводов – спец иа лност:
Икономика и управление на строителството;
квалификация: икономист по строителството;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
Васк а И ва нова А н д реева – спец иа л нос т:
Финанси, Банково дело; квалификация: иконо
мист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васко Йорданов Борисов – специалност: Ико
номика и управление на индустрията; квалифика
ция: икономист – организация на промишленото
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производство; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ва лентин Иванов Иванов – специа лност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Валентина Методиева Шиева – специалност:
Техникум по икономика; квалификация: иконо
мист-счетоводител; Висша школа по финанси,
отчетност и контрол – съдебно-счетоводни екс
пертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експер
тиза; финансово-икономическа експертиза.
Ваня Ченкова Смокова – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Велислава Иванова Бозукова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: ико
номист-счетоводител; експертиза: съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Величка Иванова Такова – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Величка Петкова Йорданова – специалност:
Финанси; квалификация: икономист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова – специалност:
ОПОИИ; квалификация: икономист системен
организатор; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Венета Петрова Томова – специалност: ИОВТ;
квалификация: икономист по вътрешна търговия;
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Вера Андреева Гавраилова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Весела Иванова Колева – специалност: Тех
нологи я на мета лите и мета лообработваща
техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство
на финансовите предприятия; квалификация:
машинен инженер; икономист-счетоводител;
експерт иза: съдебно -счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза; разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво „Секретно“,
валидно до 3.07.2021 г.
Весела Панайотова Атанасова – специал
ност: Счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Вилиана Александрова Панчева – специал
ност: Финанси; квалификация: икономист; екс
пертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Виолета Стоянова Кокова – специа лност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Върбинка Николова Рогова – специалност:
И коном и к а – бизнеса д м и н ис т ра ц и я; С че т о 
водство и контрол; квалификация: Стопанско
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управление; икономист; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Вяра Ганева Минева – специалност: Иконо
мика – бизнесадминистрация; Счетоводство и
контрол – икономист; квалификация: Стопанско
управление; икономист; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Габриела Торос Папазян – специалност: Мар
кетинг и мениджмънт; Макроикономика; ква
лификация: икономист-мениджър; организация
и технология на счетоводството; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Галина К ирилова Пенчева – специалност:
Финанси; квалификация: икономист-банкер;
експертиза: съдебно -счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза; разрешение за достъп до
к ласифицирана информация с ниво „Строго
секретно“, валидно до 30.11.2018 г.
Галя Георгиева Стоянова – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски – специалност:
Организатор машинна обработка на иконо
мическата информация; квалификация: ико
номист – системен организатор; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Георги Йорданов Йорданов – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: Магис
тър по икономика; Специалист по маркетинг
и управление; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Георги Колев Петров – специалност: Финанси
и кредит; квалификация: икономист-финансист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Траков – специалност: Счето
водство и контрол; квалификация: Магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Николаев Мумджиев – специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело; квали
фикация: икономист-застраховател; експертиза:
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза; забележка: бан
кови, данъчни, митнически и застрахователни
експертизи.
Даниела Стоянова Мерджанова – специалност:
Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Данчо Тодоров Коруев – специалност: Счето
водство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Георгиев Гаджуров – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: ико
номист-счетоводител; експертиза: съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Димитър Лазаров Николов – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-
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счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димка Петрова Казанджиева – специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия; квалификация: икономист по вътрешна
търговия; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова – специал
ност: Счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводни
експертизи; забележка: данъчни и други иконо
мически експертизи.
Донка Николова Ненова – специалност: Ико
ном и к а и у п ра влен ие на п ром и ш ленос т та;
квалификация: икономист по промишлеността;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Дора Димитрова Чипилова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Евгения Василева Караиванова – специал
ност: Счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист-счетоводител; експертиза: съдебна финан
сово-икономическа експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева – спе
циалност: Счетоводство и контрол; Стопански
и финансов контрол; квалификация: икономист;
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Екатерина Стоянова Христова – специалност:
Застрахователно дело; Икономика, организация и
заплащане на труда в селското стопанство; ква
лификация: икономист-застраховател; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Елена Тодорова Диварова – специа лност:
Музикална педагогика; квалификация: учител по
музика и школи по солфеж; социален мениджмънт;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; забе
лежка: в системата на социалното подпомагане
(отпускане на помощи за социално подпомагане,
определяне размер на издръжка – реална или
минимална при договори за гледане и издръж
ка, установяване на жизнен минимум за дадено
лице и др.).
Ели Петрова Иванова – специалност: Счето
водство и контрол; квалификация: магистър по
икономика; съдебно-счетоводен експерт; експер
тиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Елисавета Любомирова Гайдарова – специал
ност: макроикономика; квалификация: Организа
ция и технология на счетоводството; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
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Женя Георгиева Разложка – специалност:
Икономика и управление на промишлеността;
квалификация: икономист по промишлеността;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
Златка Янева Минкова – специалност: Ико
номика, планиране и отчитане на търговията и
промишлеността; квалификация: счетоводител
и икономист; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
забележка: трудови спорове.
Зоя Запрянова Банкова – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Ива Александрова Иванова – специалност:
Макроикономика; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Ива Рангелова Атанасова – специа лност:
Стопанско управление; Счетоводство и контрол;
квалификация: стопанско управление; магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Иван Григоров Петрунов – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно -счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза; разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво „Секретно“,
валидно до 3.01.2020 г.
Иван Тодоров Станчев – специалност: Ико
номика на търговията; квалификация: магистър
по икономика; икономика на интелектуалната
собственост; експертиза: съдебна финансово-ико
номическа експертиза; съдебно-стокова експер
тиза; забележка: банково дело и интелектуална
собственост.
Иванка Ангелова Христева – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Иванка Стоева Генова – специалност: Строи
телство и архитектура; Счетоводство и контрол;
квалификация: техник по строителство и архи
тектура; магистър по икономика; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова – специалност:
Финанси; квалификация: икономист-банкер;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
Илия Видолов Рашков – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Илия Иванов Попов – специалност: Икономи
ка на строителството; квалификация: икономист
по строителство; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Илия Петров Тонов – специалност: Макроико
номика; квалификация: счетоводство и анализ;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Илияна Илиева Иванова – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономист-
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счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Ирина Николаева Стоянова – специалност:
Икономика и управление на индустрията; Макро
икономика; квалификация: икономист; организа
ция и технология на счетоводството; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза; забележка: данъчни дела.
Йордан Василев Кондов – специалност: Ор
ганизация на производството и управление в
промишлеността; Икономика; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Атанасова Зекова – специалност:
Икономика, организация и управление на селско
то стопанство; квалификация: аграрикономист;
икономист по управление на труда в селското
стопанство; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза;
стокова експертиза.
Йорданка Петрова Павлова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Калин Александров Найденов – специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело; ква
лификация: икономист-финансист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Калина Стефанова Таскова – специалност: Ма
тематика; Счетоводство и контрол; квалификация:
учител по математика; икономист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Калинка Илиева Илиева – специалност: Ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси;
квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско
имущество – правни и административни въ
проси на оценките, оценка на автотракторна и
стопанска техника, оценка на земеделска земя,
сгради, растениевъдна и животновъдна продук
ция; професионален бакалавър по икономика
(счетоводител); магистър по финанси; експертиза:
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Камелия Николова Николова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Камен Каменов Пехливанов – специалност:
Счетоводство и анализ; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-икономически
експертизи.
К ат я А рг и р ов а Ко с т ов а – с пец и а л но с т:
ИОМТС; квалификация: икономист по материално
и техническо снабдяване; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Катя Дичева Петковска – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експер
тиза; съдебно-стокова експертиза; забележка:
в селското стопанство; организация на труда и
заплащане на труда.
Катя Лазарова Джонова – специалност: СО;
квалификация: икономист-счетоводител; експер
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тиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансо
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза; разрешение за достъп до класифи
цирана информация с ниво „Секретно“, валидно
до 1.12.2020 г.
Кета Ангелова Дечева – специалност: Сто
кознание; квалификация: стоковед; съдебно-счето
водни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Кети Стефанова Найденова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: сче
товоден мениджмънт в банките; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза.
Кина Кръстева Иванова – специалност: Сче
товодна отчетност; Методология и организация
на счетоводната отчетност в селското стопанство;
квалификация: икономист; съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице; експертиза: съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Константин Делов Писков – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Кремена Василева Георгиева – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: ико
номист-счетоводител; експертиза: съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Кр ъс т ьо Н и колов Гиздов – спец иа л нос т:
ОПОИИ; квалификация: икономист-организа
тор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Лилия Младенова Миланова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Любен Георгиев Костов – специалност: Фи
нанси; Счетоводство и контрол; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – специалност:
Трактори и кари; Управление на селското сто
панство; Мениджмънт и маркетинг; квалифи
кация: машинен инженер; икономист по АПП;
Управление и несъстоятелност на търговеца;
автоексперт-оценител; експертиза: съдебна финан
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Любом и р Ц вет ков Йо т ов – спец иа лност:
Международни икономически отношения; ква
лификаци я: икономист; съдебно -счетоводни
експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Людмила Ангелова Арменова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Людмила Георгиева Стоянова – специалност:
Френска филология; квалификация: специалист
по френска филология и преподавател в сред
ните училища; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
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Людмила Любомирова Гайдарова – специ
алност: ОПУС; квалификация: икономист по
строителството; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова – специалност:
Организация и технология на счетоводството;
квалификация: икономист; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова – специал
ност: Механизация на отчетността и изчисли
телните работи; Математика; квалификация:
анализатор-проектант; учител по математика;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Маргарита Георгиева Бойкова – специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело; ква
лификация: икономист-финансист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза; забележка: осигурителна
експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – специалност:
Икономическа педагогика; квалификация: спе
циалист по маркетинг – учител; съветник по ико
номика – правни въпроси (прокурист, търговски
пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи; експертиза: съ
дебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Иванова Христева – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров – специалност:
Икономика и предприемачество; квалификация:
счетоводство и одит; експертиза: съдебно-счето
водна експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – специ
алност: Лозаро-градинарство; квалификация:
агроном – лозаро-градинар; счетоводител; екс
пертиза: финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза; забележка: иконо
мически експертизи в селското стопанство за
отрасли – растениевъдство, животновъдство и
аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова – специалност:
Стопанско управление; Счетоводство и контрол;
квалификация: стопанско управление; икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Ангелова Христова – специалност: Ста
тистика; Икономика; квалификация: икономистстатистик; икономист; експертиза: финансови,
икономически, приватизационни и счетоводни
експертизи.
Мари я Борисова Гърбева – спец иа л нос т:
Икономика и отчет на търговията и МТС; Ико
номика – бизнесадминистрация; квалификация:
икономист-счетоводител; икономист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Георгиева Атанасова – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
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Мария Георгиева Вълчева – специалност: Сче
товодство и анализ; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Жорес Димова – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Мария Иванова Тончева – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Павлова Гюрова – специалност: Иконо
мика на строителството; икономист; квалифика
ция: икономист по строителството, специалност
„ИК на РТП и градоустройство“; експерт-счето
водител; одитор; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Рашкова Шопова – специалност: Ико
номика и управление на селското стопанство;
Икономика; квалификация: икономист по АПП;
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Мари я Христова Мърхова – специа лност:
Маркетинг и мениджмънт; квалификация: иконо
мист-мениджър; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Марияна Атанасова Цветилова – специалност:
Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Марияна Пенчева Пенчева – специалност:
Икономика и управление на промишлеността;
квалификация: икономист-организатор на про
мишленото производство; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи;
експертиза: съдебно -счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев – специалност:
Финанси; Счетоводство и контрол; квалифика
ция: икономист-банкер; икономист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза.
Миглена Евгениева Атанасова – специалност:
Икономика и управление на индустрията; ква
лификация: икономист; съдебно-счетоводен екс
перт – вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Милена Петрова Палевска – специалност:
Макроикономика; квалификация: икономист;
международни икономически отношения; екс
пертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финан
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Милка Енчева Енева – специалност: Икономи
ка на вътрешната търговия; квалификация: ико
номист; управление и технология на търговската
дейност; експертиза: съдебна финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева-Петрова – специал
ност: Организация на производството и управле
ние в промишлеността; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно -счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
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Минка Георгиева Генова – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов – специалност:
Стопански и финансов контрол; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева – специалност:
Икономика и управление на транспорта; квали
фикация: икономист по транспорта; счетоводител;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Петкова Иванова – специалност:
ОПУС; квалификация: икономист по строител
ството; експертиза: съдебно-счетоводна експер
тиза; съдебно-стокова експертиза.
Надка Илиева Гюзелева – специалност: Иконо
мика, планиране и отчетност на МТС; Публична
и стопанска администрация; Стопанско управле
ние; квалификация: икономист-счетоводителстоковед; Магистър по стопанско управление;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Надя Силуанова Иванова – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
стокова експертиза; забележка: одит в публичния
сектор; оценка за наличие на одитна пътека.
Натали Ивановна Кънева – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводни и
икономически експертизи.
Наталия Александрова Рускова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магис
тър по икономика; съдебно-счетоводен експерт;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; стокова
експертиза.
Наталия Бориславова Петрова – специалност:
Организация на производството и управление на
промишлеността; квалификация: икономист по
транспорта; експерт по съдебно-счетоводни и фи
нансово-ценови експертизи; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; стокова експертиза.
Невена Младенова Назарева – специалност:
Икономика на туризма; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Недялка Георгиева Герджикова – специал
ност: Счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експерт-счетоводител,
одитор; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Нели Атанасова Синапова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Нелияна Илиева Иванова – специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и
анализ; квалификация: електроинженер; иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ненчо Петров Лазаров – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
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Николай Митков Николов – специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело; ква
лификация: икономист-финансист; организация
и методология на счетоводната отчетност; екс
пертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финан
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Николай Ми хайлов Груев – специа лност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: иконо
мист-счетоводител; държавен финансов контрол;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Николай Юриев Андонов – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Нина Димитрова Атанасова – специалност:
Икономика и отчетност в търговията и МПС;
квалификация: икономист-счетоводител; експер
тиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансовоикономическа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев – специалност: Ор
ганизация на производството и управление на
промишлеността; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; стокова
експертиза.
Пенка Ганчева Петрова – специалност: ОПОИ;
квалификация: икономист-системен организатор;
съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Ендарова – специалност:
Организация на производството и управление
в промишлеността; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
Петко Динчев Тороманов – специалност: Тех
нология на микробиологичните и ферментационни
продукти. Технология на пивото и безалкохолните
напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ; квалифика
ция: инженер-технолог; икономист-организатор по
производството; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петърчо Велизаров Миков – специалност:
Стопански и финансов контрол; квалификация:
магистър по икономика; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
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Петя Вели чкова Койнова – спец иа лнос т:
Счетоводство и контрол; Стопански и финансов
контрол; квалификация: магистър по икономи
ка; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; стокова
експертиза.
Петя Георгиева Манева – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономист
по счетоводна и финансово-контролна дейност;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; стокова
експертиза.
Петя Добрева Стоилова – специалност: Аграр
на икономика; квалификация: икономист по АПП;
експертиза: съдебно-икономическа експертиза.
Пламен Вълчев Колев – специалност: Сче
товодство и контрол; Финанси; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски – квалификация:
Удостоверение – съдебен експерт (вещо лице)
за оценка на стопанско имущество; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Пламен Петров Пешлеевски – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: ико
номист-счетоводител; експертиза: съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова – специал
ност: Счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза; разре
шение за достъп до класифицирана информация
с ниво „Секретно“, валидно до 27.11.2020 г.
Радко Петров Петров – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – специалност:
ОПУП; квалификация: икономист по промишле
ността; финансово-счетоводна и правна дейност;
експерт иза: съдебно-счетоводна експерт иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: ико
номист-счетоводител; експертиза: съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Николова Генчева – специа лност:
Счетоводна отчетност; квалификация: иконо
мист-счетоводител; финансово право; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Руменова Димитрова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; дипломиран експерт – счетоводи
тел; дипломиран одитор; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Росица Тодорова Страхинова – специалност:
Икономика на ВТ; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
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Румен Минков Минков – специалност: Тех
нология на машиностроенето и металорежещи
машини; Стопанско управление; квалификация:
машинен инженер; управление на човешките
ресурси; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Румяна Христова Славкова – специалност:
Металургия на черните метали; квалификация:
инженер металург; ИОУПП – ХМП с повишена
икономическа подготовка; експертиза: финан
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Светлана Илиева Геренска – специалност: Сто
панско управление; Застраховане и социално дело;
квалификация: стопанско управление; магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов – специалност: Ико
номика и организация на труда; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-икономическа
експертиза.
Слави Ра д у и лов Николов – спец иа лност:
Икономика и управление на транспорта; ква
лификация: магистър по икономика; съдебен
експерт по цени и ценообразуване в транспорта
и транспортните услуги; експертиза: съдебна
финансово-икономическа експертиза; забележка:
транспорт и логистика.
Станимира Петрова Сакутска – специалност:
Икономика на строителството; квалификация:
икономист; счетоводство и одитинг на нефинансо
ви предприятия; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Станислава Владимирова Петрова – специ
алност: Счетоводство и контрол; квалификация:
магистър по икономика; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Станка Кирилова Барбутска – специалност:
Стопанско управление; Финанси; квалификация:
бизнесадминистрация; магистър по икономика;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; фи
нансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов – специалност:
Икономика и управление на промишлеността;
квалификация: икономист – организатор в про
мишленото производство; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева – специ
алност: Счетоводна отчетност; квалификация:
икономист; експертиза: съдебно-счетоводна екс
пертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоилка Делова Гайдарова – специалност:
Електронна техника и микроелектроника; Фи
нансово-счетоводна дейност на фирмите; квали
фикация: инженер по електроника и автоматика;
финансист-счетоводител; съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи; експертиза: съ
дебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков – специалност: Ико
номика, планиране и отчитане на търговията и
промишлеността; Икономика на строителството;
квалификация: счетоводител-икономист; иконо
мист по строителството; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
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Стоянка Димитрова Топурова – специалност:
Икономика – бизнесадминистрация; Счетовод
ство и контрол; квалификация: стопанско управле
ние; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
стокова експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова – специалност:
Финанси и кредит на народното стопанство; Мар
кетинг; Счетоводство и контрол; квалификация:
счетоводител-икономист; магистър по икономика;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова – специалност: Счето
водство и контрол; квалификация: икономист;
съдебен експерт по съдебно-счетоводни експер
тизи; експертиза: съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска – специалност: Елек
тронна техника; Счетоводство и анализ; квалифи
кация: електроинженер; икономист; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Татяна Атанасова Йорданова – специалност:
Политическа икономия; квалификация: ико
номист; експертиза: финансово-икономическа
експертиза; забележка: данъчно законодателство,
акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни
документи, движение на акцизни стоки.
Теменужка Огнянова Балабосова – специал
ност: Маркетинг; Счетоводство и контрол; ква
лификация: магистър по икономика; съдебно-сче
товоден експерт; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев – специалност: Иконо
мическа информатика; Използване и поддържа
не на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана;
квалификация: икономист-информатик; инженер
по изчислителна техника; експертиза: съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Теньо Николов Манолов – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; доктор по икономика; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Тоня Стоянова Делева – специалност: Макро
икономика; Счетоводство и анализ; квалифика
ция: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тошко Митрев Мирчев – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза.
Тошко Стоилов Райчев – специалност: Соци
ално-икономическа информация; квалификация:
икономист по социално-икономическа информа
ция; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Харалан Георгиев Василев – специалност:
Маркетинг; Счетоводство и анализ; квалифика
ция: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
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Цветанка Йорданова Добрева – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова – специал
ност: Счетоводство и контрол; квалификация:
икономист-счетоводител; експертиза: съдебносчетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – специа лност:
А г роин женерст во – аг роекологи я; Финанси;
квалификация: инженер-агроном; магистър по
икономика; външно и вътрешно озеленяване и
дизайн; експертиза: съдебна финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева – специалност:
Счетоводство и контрол; квалификация: иконо
мист по счетоводната и финансово-контролната
дейност; съдебно-счетоводен експерт; експертиза:
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико
номическа експертиза.
Янка Димчева Айвазова – специалност: Меж
дународни икономически отношения; Счето
водство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ясен Василев Петков – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: магистър
по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
А г он Кри кор К ара г ьозов – спец иа л нос т:
Земеустройство; Инженер-земеустроител; ква
лификация: Инженер-земеустроител, геодезист;
експертиза: съдебна инженерно-техническа екс
пертиза; забележка: кадастър и регулация.
Александър Иванов Червеняков – специал
ност: Геодезия, фотограметрия и топография;
квалификация: инженер по геодезия, фотогра
метрия и картография; вписан в регистъра на
лицата, правоспособни да извършват дейности
по кадастъра; експертиза: инженерно-техническа
експертиза.
Александър Стоянов Чавдаров – специалност:
Геодезия; квалификация: магистър инженер-геоде
зист; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Ана Савова Зайкова – специалност: Техникум
по строителство и архитектура – строителство и
архитектура; квалификация: строителен техник;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Ангел Петров Петров – специалност: ПГС –
конструкции; Строителен инженер по ПГС; ква
лификация: Икономика и управление на строи
телството; Финансов мениджмънт; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева – специалност:
Архитектура; квалификация: архитект; експер
тиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Топалова – специалност:
Архитектура; квалификация: архитект; експерти
за: инженерно-техническа експертиза.
Антон Тенев Нончев – специалност: ПГС – кон
струкции; квалификация: Строителен инженер;
експертиза: съдебна инженерно-техническа екс
пертиза.
Атанас Костадинов Костадинов – специал
ност: Електроника; Инженер по електроника;
квалификация: Електронни системи за контрол
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и управление; Основи на дизайнерското проекти
ране; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна компют ърнотех ническа
експертиза.
Атанас Петров Арапов – специалност: Тех
нология и управление на транспорта; магистър
инженер; квалификация: магистър инженер;
експертиза: съдебна инженерно-техническа екс
пертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев – специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография; квалифи
кация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; забележка:
геодезия, приложна геодезия, кадастър, регулации,
фотограметрия.
Бина Иванова Калчева-Христова – специ
алност: Архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов – специалност:
Електротехника; Счетоводство и анализ; квалифи
кация: магистър-инженер; икономист; екология и
опазване на природната среда; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; съдебно-енер
гийна експертиза.
Борислав Христов Миленков – специалност:
Изчислителна техника; квалификация: инженер
по електроника и автоматика; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; компютърнотехническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов – специалност: Архи
тектура, строителство и геодезия; квалификация:
инженер-геодезист; експертиза: инженерно-тех
ническа експертиза; забележка: геодезия, геоде
зическо заснемане на имоти и сгради, кадастър,
поп равка на ка даст ра лни кар т и, рег улац и я
проектиране (част геодезическа), изготвяне на
ПУП – ПР, комбинирани скици.
Валентин Ивайлов Стоянов – специалност:
Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; квалификация:
електроинженер; експертиза: съдебно-енергийна
експертиза.
Ванюх Ставрев Пеев – специалност: Про
мишлена топлотехника; квалификация: машинен
инженер; експертиза: инженерно-техническа екс
пертиза; забележка: промишлена топлотехника,
отопление, вентилация и климатизация.
Васил Анатолиев Герасимов – специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография; квали
фикация: инженер по геодезия, фотограметрия и
картография; експертиза: инженерно-техническа
експертиза.
Васил Василев Папу чаров – специалност:
Строителство на сгради и съоръжения; квалифи
кация: магистър-инженер; експертиза: инженер
но-техническа експертиза; строителнотехническа
експертиза.
Васил Иванов Шарков – специалност: То
плотехника; квалификация: машинен инженер;
експертиза: инженерно-техническа експертиза; за
бележка: Пълна проектантска правоспособност по
отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване; Обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи;
Технически паспорт на съществуващ строеж.
Обследване на съществуващ строеж. Проверка
за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1
и 2. Изисквания на Наредба № 5 за техническите
паспорти на строежите.
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Васил Любенов Кантарджиев – специалност:
Архитектура; квалификация: архитект; експер
тиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
забележка: казуси в областта на архитектурностроителната практика, ЗУТ, Наредба № 7 за
правила и норми относно устройство на терито
рията, както и сродните им разпоредби и нор
мативни актове на МРРБ, въз основа на които
се осъществява инвестиционното проектиране и
строителство в страната ни.
Васил Николов Карапандов – специалност:
Подемно-т ранспортни, ст роителни и минни
машини; к ва лификаци я: машинен ин женер;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза.
Василка Тенева Станева – специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография; квалифи
кация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Вела Ботева Именова – специалност: Геоде
зия и картография; квалификация: геодезия и
картография; експертиза: инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Величка Василева Христозова – специалност:
ПГС – конструкции; Строителен инженер по
ПГС; квалификация: Геодезия, фотограметрия
и картография; техник по геодезия; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Венцислав Борисов Ненов – специалност:
Машини и апарати на ХВП; квалификация: ма
шинен инженер; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Веса Коста динова Ризова – специа лност:
Строителство и архитектура; квалификация:
строително-архитектурен техник; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза; забе
лежка: цени и ценообразуване в строителството.
Веселин Янков Хаджиев – специалност: Строи
телство и архитектура; техник по строителство
и архитект у ра; квалификация: Озеленяване;
инженер по озеленяване; експертиза: инженер
по озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова – специалност:
ПГС; Финансист; квалификация: строителен ин
женер; счетоводител; съдебен експерт – оценител
на оборотни и дълготрайни активи; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза; стро
ителнотехническа експертиза; забележка: цени и
ценообразуване в строителството.
Виолета Николова Кумчева – специалност:
Геодезия и картография; квалификация: техник
по геодезия и картография; експертиза: инженер
но-техническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева – специалност:
ПГС – технология; квалификация: строителен
инженер по промишлено и гражданско стро
ителство – тех нологи я; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; строителнотехническа
експертиза; забележка: цени и ценообразуване в
строителството; обществени поръчки.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
Транспортна техника и технологии; квалифи
кация: машинен инженер; експертиза: съдебна
автотехническа експертиза; забележка: при ПТП,
инженер верижни и колесни машини, автомоби
лен транспорт.
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Владо Илиев Илиев – специалност: Танкови
войски – строеви; квалификация: военен инженер
по експлоатация на АБТТ; двигатели с вътрешно
горене; машинен инженер; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; автотехниче
ска експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; забележка: оценка изправността и
функционалността на машини и съоръжения и
определяне на пазарната им стойност.
Галина Ангелова Драголова – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – тех
нология; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство; експер
тиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Галина Тодорова Бакалска – специалност:
ПГС – конструкции; Стопанско управление; ква
лификация: строителен инженер по ПГС – кон
струкции; Магистър по стопанско управление;
експер т иза: с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а
експертиза.
Георги Асенов Стоименов – специалност:
Технология и организация на автомобилния
транспорт, Двигатели с вътрешно горене; квалифи
кация: машинен инженер; експертиза: съдебна ин
женерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Атанасов Генчев – специалност: Транс
порт и енергетика; квалификация: машинен
инженер с педагогическа правоспособност; ав
тотехническа експертиза; експертиза: автотехни
ческа експертиза.
Георги Иванов Генов – специалност: Експлоа
тация на автомобили и кари; квалификация: маши
нен техник; експертиза: съдебна автотехническа
експертиза; забележка: оценка на автомобили,
пътностроителни машини, металообработващи
машини.
Гергана Иванова Кау кова – специа лност:
Технология на виното и пивото; квалификация:
технолог; експертиза: инженерно-технологична
експертиза; забележка: на виното и пивото.
Гергана Иванова Кривошапкова – специал
ност: Транспортно строителство – профил Пътно
строителство; квалификация: строителен инженер
по транспортно строителство; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза; забележка:
включваща следната проблематика – транспорт
но планиране и проектиране – проектиране на
улици, пътища, устройствени схеми и планове в
частта „Комуникации и транспорт“ – план-схе
ма на комуникационно-транспортната система,
подробни комуникационно-транспортни планове
към ПУП, генерални планове за организация на
движението, подробни планове за организации
на движението.
Дело Спасов Спасов – специалност: Електрон
на техника и микроелектроника; квалификация:
инженер по електроника и автоматика; Финан
сово-счетоводна и правна дейност на фирмите;
експерт – оценител на МПС; експертиза: авто
техническа и автооценъчна експертиза.
Дечко Димитров Дяков – специалност: Ар
хитектура; квалификация: архитект; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Деян Атанасов Гогалчев – специалност: Гео
дезия и картография; квалификация: техник по
геодезия и картография; експертиза: строително
техническа експертиза; забележка: геодезически
експертизи и по ЗСПЗЗ.
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Димитрийка Иванова Маринова – специал
ност: Строителство и архитектура; квалификация:
среден техник по строителство и архитектура;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Димит ър А нгелов Вълчев – специа лност:
Техникум по строителство; квалификация: тех
ник по строителство и архитектура; експертиза:
строителнотехническа експертиза; забележка:
незаконни строежи, обществени поръчки, до
говорни задължения, Правила за извършване и
приемане на СМР, строителни дефекти и щети,
Ценообразуване на СМР и сметна стойност на
строежа, Разплатени и действително извършени
работи и надвзети суми, Безопасност на труда в
строителството.
Димитър Бонев Димитров – специалност:
Артилерийско въоръжение; Инженерно-техни
ческо-ракетно-артилерийско въоръжение; ква
лификация: офицер от АВ – военен инженер по
технология на машиностроенето; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Делков Димитров – специалност:
Танкови войски – технически; квалификация:
машинен инженер ДВГ, инженер по експлоатация
и ремонт на БТТ; експертиза: инженерно-техни
ческа експертиза; автотехническа експертиза.
Димит ър Петков Ка леков – специа лност:
Икономика и организация на строителството;
квалификация: техник по строителство и архи
тектура; инженер-икономист; експертиза: стро
ителнотехническа експертиза.
Димитър Спасов Колчев – специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография; квалифи
кация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров – специалност:
Изчислителни машини и устройства ПЕИМ;
квалификация: електроинженер; инженер-матема
тик; експертиза: съдебна компютърнотехническа
експертиза.
Диян Георгиев Стойчев – специалност: Строи
телство на сгради и съоръжения; квалификация:
Строителни конструкции; строителен инженерконструктор; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; компютърнотехническа
експертиза.
Евгения Димитрова Лозанова – специалност:
Земеустройство; к валификаци я: ин женер-зе
меустроител; експертиза: съдебно-техническа
експертиза.
Елена Георгиева Димитрова – специалност: Ге
одезия и картография; квалификация: среден техник
по геодезия и картография; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; забележка: в
областта на техническа и геодезическа дейност
по регулации, кадастър, нивелации на недвижими
имоти, земеразделяне на земеделски земи.
Елена Иванова Атанасова – специалност:
Електроенергетика; квалификация: електроинже
нер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза.
Запрянка Д якова Райчева – специа лност:
Автоматизация на дискретното производство;
квалификация: машинен инженер; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза; съдеб
на инженерно-технологична експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза.
Здравко Георгиев Ранделов – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – кон
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струкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза.
Злат ка Йорданова Генова – специа лност:
Промишлено и гражданско строителство – тех
нология; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза.
Зоя Янева Георгиева – специалност: Промиш
лено и гражданско строителство – конструкции;
квалификация: строителен инженер по промиш
лено и гражданско строителство; експертиза:
инженерно-техническа експертиза; строително
техническа експертиза.
Иван Василев Запрянов – специалност: Геоде
зия; квалификация: инженер-геодезист; експер
тиза: инженерно-технически експертизи.
Иван Георгиев Стойков – специалност: Кибер
нетика на електрически системи; квалификация:
инженер; експертиза: съдебна инженерно-тех
ническа експертиза; забележка: експертиза по
телемеханизиране и телекомуникация – апарати,
апаратури по сбор и визуализиране на информа
ция в ел. подстанции и ел. централи и способи
по пренасянето є до диспечерските пунктове в
електроенергетиката.
Иван Добрев Ганчев – специалност: Танко
ви войски-строеви; инженер по експлоатация
и ремонт на БТТ; квалификация: Двигатели с
вътрешно горене; експерт криминалист; експер
тиза: автотехническа експертиза; автооценителска
експертиза; разрешение за достъп до класифи
цирана информация с ниво „Секретно“, валидно
до 24.03.2019 г.
Иван Кирилов Шопов – специалност: Техно
логия и механизация на строителството; ква
лификация: строителен инженер по технология
и механизация на строителството; експертиза:
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза;
инженерно-технологична експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза; забележка:
количествени и стойностни сметки на завършено
или незавършено строителство.
Иван Николаев Кузов – специалност: Авто
матика, информационна и управляваща техника;
Електроенергетика и електрообзавеждане; ква
лификация: инженер по автоматика; Магистър
инженер; експертиза: съдебно-енергийна експер
тиза; съдебна компютърнотехническа експертиза.
Иван Николов Петров – специалност: Со
циално и застрахователно дело; квалификация:
икономист-застраховател; експертиза: съдебна
автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев – специалност: Свръзки и
РСТО; квалификация: инженер по радиоелектро
ника; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; забележка: радиоелектроника.
Иванка Стоева Генова – специалност: Строи
телство и архитектура; Счетоводство и контрол;
квалификация: техник по строителство и архи
тектура; магистър по икономика; експертиза:
съдебна строително-техническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров – специалност:
Ел. машини и апарати; квалификация: електро
инженер; експертиза: съдебна инженерно-тех
ническа експертиза; инженерно-технологическа
експертиза.
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Ивко Пенков Иванов – квалификация: магис
тър инженер; научна степен „доктор“ в област „Тех
ника“; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна автотехническа експертиза;
съдебна инженерно-технологична експертиза;
съдебна пожаротехническа експертиза.
Или я Григоров Димитров – специалност:
Двигатели с вътрешно горене; квалификация:
машинен инженер; експертиза: съдебна авто
техническа експертиза.
Илия Димитров Пейков – специалност: По
жарна и аварийна безопасност; квалификация:
инженер по ПАБ; експертиза: съдебна пожаро
техническа експертиза; разрешение за достъп
до класифицирана информация с ниво „Строго
секретно“, валидно до 16.08.2019 г.
Илия Иванов Въчонов – специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография; квалифи
кация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Йовка Василева Начева – специалност: Транс
портно строителство – железопътно строителство;
квалификация: строителен инженер по железо
пътно строителство, конструктивна организация
и изпълнение на строителството; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски – специал
ност: Промишлено и гражданско строителство;
квалификация: магистър-инженер по технология
и организация; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа
експертиза.
Йордан Колев Кюмюрджиев – специалност:
Хидромелиоративно строителство; квалификация:
инженер по хидромелиоративно строителство;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова – специал
ност: Водоснабдяване и канализация; квалифи
кация: магистър инженер, мрежи и съоръжения;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова – специалност:
Геодезия и картография; квалификация: строи
тел по специалност „Геодезия и картография“;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
забележка: геодезия, кадастър и регулации, делби.
Йорданка Димитрова Ангелова – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – тех
нология; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – техно
логия; експертиза: съдебна строителнотехническа
експертиза.
Калинка Илиева Илиева – специалност: Ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси;
квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско
имущество – правни и административни въ
проси на оценките, оценка на автотракторна и
стопанска техника, оценка на земеделска земя,
сгради, растениевъдна и животновъдна продук
ция; професионален бакалавър по икономика
(счетоводител); магистър по финанси; експер
тиза: съдебно-енергийна експертиза; забележка:
електроснабдителни и електроразпределителни
мрежи; електрообзавеж дане на промишлени
предприятия; контролно-измервателни прибори
и автоматика.
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Камен Руменов Данов – специалност: Техно
логия на храните; квалификация: инженер по
технология на храните; технология на млякото и
месото; експертиза: съдебна инженерно-техноло
гична експертиза; забележка: присъдена научна
степен „доктор“ по Технология на месните и
рибните продукти.
Койна Неделева Кривошиева-Василева – спе
циалност: Геодезия; квалификация: инженер-ге
одезист; експертиза: съдебна инженерно-техни
ческа експертиза.
Кольо Тонев Именов – специалност: Строи
телство и архитектура; Земеустройство; квали
фикация: инженер-земеустроител; експертиза:
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза;
строителнотехническа експертиза.
Константин Атанасов Минков – специалност:
Автомобили – експлоатация, поддържане и ре
монт; квалификация: машинен техник; учител
по учебна и производствена практика – ДВГ;
Провеждане изпити на водачи на МПС; експер
тиза: автооценъчна експертиза.
Костадин Тодоров Севрийски – специалност:
Техникум по строителство; квалификация: тех
ник по строителство и архитектура; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Красимир Колев Дончев – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство – конструк
ции; квалификация: строителен инженер по про
мишлено и гражданско строителство; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза.
К раси н Д и м и т ров Цеков – спец иа л нос т:
Транспортно строителство – железопътно стро
ителство; квалификация: строителен инженер по
транспортно строителство; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; строително
техническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова – специа лност:
Промишлено и гражданско строителство; ква
лификация: строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство; експертиза: инже
нерно-техническа експертиза; строителнотех
ническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; забележка: цени и ценообразуване
в строителството.
Кръстан Борисов Самарджиев – специалност:
Автоматизация на производството; квалификация:
инженер по автоматика; експертиза: автомати
зация на производството.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева – специ
алност: Промишлено и гражданско строителство;
квалификация: инженер по ПГС; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Любенка Иванова Стоянова – специалност:
Геодезия и картография; квалификация: техник
по геодезия и картография; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Любка Иванова Шопова – специалност: Техни
ка и механизация на строителството; квалифика
ция: строителен инженер; експертиза: инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – специалност:
Трактори и кари; Управление на селското сто
панство; Мениджмънт и маркетинг; квалифи
кация: машинен инженер; икономист по АПП;
Управление и несъстоятелност на търговеца;
автоексперт-оценител; експертиза: съдебна ин
женерно-техническа експертиза; съдебна авто
техническа експертиза.
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Любомир Антонов Деников – специалност:
Електронна техника и микроелектроника; квали
фикация: инженер по електроника и автоматика;
експертиза: съдебна компютърнотехническа екс
пертиза; забележка: специалист по изчислителна
техника, компютри.
Любомир Панайотов Костов – специалност:
Ел. централи, мрежи и системи; квалификация:
електроинженер; експертиза: инженерно-техни
ческа експертиза; съдебно-енергийна експертиза;
забележка: в областта на електроенергетиката.
Любомир Радославов Славчев – специалност:
Строителство на сгради и съоръжения; Транс
портно строителство; квалификация: строите
лен инженер; строителен инженер-конструктор;
експертиза: съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна строителнотехническа екс
пертиза; забележка: строителство и проектиране
на автомобилни пътища и улици, на кръстовища,
пътни възли и пътни връзки, на автомобилни,
железопътни и пешеходни мостове, на подпорни
стени, както и на всякакви сгради и съоръжения;
технология на строителството; организация на
строителството; строителен надзор, инвеститор
ски контрол; техническо ръководство на строежи;
ценообразуване в строителството; производствени
бази в строителството; проекти на всякакви строи
телни конструкции; проектиране и изпълнение
на постоянна и/или временна организация на
движение на автомобилни пътища и улици; текущ
ремонт и поддържане на автомобилни пътища и
улици; зимно поддържане на автомобилни пъти
ща и улици; системи за производствен контрол
в строителството; системи за управление на
качеството (ISO) в строителството; осъществя
ване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания на ЗУТ и др.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова – спе
циалност: Архитектура; квалификация: архитект;
експер т иза: с ъдебна и н женерно -т ех н и ческ а
експертиза; строителнотехническа експертиза;
забележка: по производства, свързани с градоус
тройствени, строителни и архитектурни проблеми.
Людмила Христова Лендрова-Енева – специал
ност: Строителство и архитектура; Промишлено
и гражданско строителство – конструкции; квали
фикация: техник по строителство и архитектура;
строителен инженер по ПГС; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Малин Атанасов Калеников – специалност:
Геодезия и картография; квалификация: техник
по геодезия и картография; експертиза: строи
телнотехническа експертиза.
Маргарита Розалинова Салчева – специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография; квали
фикация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Мариана Ангелова Главова – специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография; квали
фикация: инженер по геодезия, фотограметрия и
картография; експертиза: инженерно-технически
експертизи; геодезия, картография, кадастър.
Мариана Петрова Боянова – специалност:
Водоснабдяване и канализация – мрежи и съ
оръжения; квалификация: строителен инженер
по ВиК, профил мрежи и съоръжения; експер
тиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
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строителнотехническа експертиза; забележка:
проектиране, ценообразуване в строителството,
изготвяне на анализни цени в строителството,
актуване на строителството, актове и протоколи
по Наредба № 3 от 31.06.2003 г.
Марийка Апостолова Георгиева – специалност:
Озеленяване на населените места; квалификация:
техник по зелено строителство; експертиза: съ
дебна строителнотехническа експертиза.
Мария Борисова Рускова – специалност: Водно
строителство; квалификация: среден техник по
водно строителство; експертиза: съдебна строи
телнотехническа експертиза.
Мария Кирилова Тодорова – специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография; квали
фикация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; забележка:
проучване и прилагане на подробни устройствени
планове; проучване и прилагане на кадастрални
планове; делби на поземлени имоти и урегулирани
поземлени имоти и др.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова – специ
алност: Механична технология на дървесината;
квалификация: инженер по механична технология
на дървесината; експертиза: съдебна инженер
но-техническа експертиза; забележка: мебелен
инженер, механична технология на дървесината,
цени и ценообразуване в дървообработването и
мебелната промишленост.
Мария Петрова Михайлова – специалност:
Строителство и архитектура; квалификация:
техник по строителство и архитектура; експер
тиза: инженерно-техническа експертиза; строи
телнотехническа експертиза; забележка: цени и
ценообразуване в строителството.
Маруся Николаева Марина – специалност:
Пътно строителство; квалификация: строителен
инженер по пътно строителство; експертиза: съ
дебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строителнотехническа експертиза; забележка:
опит в областта на проектиране и строителство
на улици, пътища, пътна инфраструктура, орга
низация на движението.
Мая Христева Янакиева – специалност: Стро
ителство и архитектура; Агрономство – полевъд
ство; квалификация: строителство и архитектура;
агроном-полевъд; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Методи Най чев Консулов – специа лност:
Радиотехника; квалификация: инженер по ради
оелектроника; експертиза: съдебна компютърнотехническа експертиза.
Недка Петкова Стефанова – специалност:
Геодезия и картография; квалификация: стро
ителен техник-геодезист; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Нед я л ко Ра ш ков Ра ш ков – спец иа л нос т:
Пожарна безопасност; квалификация: инженер
по пожарна безопасност; експертиза: съдебна
пожаротехническа експертиза.
Ней ко Га ври лов А н г елов – спец иа л нос т:
Експлоатация и ремонт на автомобили и кари;
Самолето- и вертолетостроене; квалификация:
машинен техник; инженер-технолог; експертиза:
технология на самолетостроенето и вертолето
строенето.
Нелияна Илиева Иванова – специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и
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анализ; квалификация: електроинженер; иконо
мист; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; забележка: в областта на ел. снабдя
ване и ел. обзавеждане.
Николай Запрянов Писанов – специалност:
Противопожарна техника и безопасност и Во
доснабдяване и канализация; квалификация:
инженер по противопожарна техника и безопас
ност, строителен инженер по водоснабдяване и
канализация; експертиза: съдебна пожаротехни
ческа експертиза.
Николай Стоянов Сотиров – специалност: Гео
дезия; квалификация: инженер-геодезист; експер
тиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Танев Николов – специалност: Земе
устройство; квалификация: инженер-земеустрои
тел; експертиза: съдебна строителнотехническа
експертиза; забележка: кадастър и регулации,
устройствено планиране – подробни устройствени
планове, инвестиционно проектиране.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – специал
ност: Промишлено и гражданско строителство –
технология; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: съдебна строителнотехническа екс
пертиза; забележка: експерт по недвижими имоти,
ремонт и обследване на енергийна ефективност
на сгради.
Онник Харутюн Таракчиян – специалност:
Математика и информатика; Бизнес информа
тика с английски език; квалификация: учител
по математика, информатика и информационни
технологии; информатик; експертиза: съдебна
компютърнотехническа експертиза.
Параскева Димитрова Миленкова – специ
алност: Архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: съдебна инженерно-техническа екс
пертиза; строителнотехническа експертиза.
Петка Георгиева Ангелова – специалност: Ар
хитектура; квалификация: архитект; експертиза:
инженерно-техническа експертиза.
Петко Динчев Тороманов – специа лност:
Технология на микробиологичните и фермен
тационни продукти. Технология на пивото и
безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т
ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; иконо
мист-организатор по производството; експертиза:
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Петко Енев Митев – специалност: Промиш
лено и гражданско строителство; квалификация:
конструкции; строителен инженер; експертиза:
инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов – специалност: Танкови
войски – строеви; Двигатели с вътрешно горене;
квалификация: машинен инженер; експертиза:
съдебна автотехническа експертиза.
Петра Лозанова Недева – специалност: Техно
логия на силикатите; Медицинска радиационна
физика и техника; квалификация: инженер-химик;
магистър по медицинска радиационна физика
и техника; експертиза: съдебна инженерно-тех
нологична експертиза; забележка: химически
технологии и производства.
Петър Любенов Равелов – специалност: Екс
плоатация на жп транспорта; квалификация:
машинен инженер; експертиза: инженерно-тех
ническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
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Петя Иванова Златкова – специалност: Строи
телство и архитектура; квалификация: техник по
строителство и архитектура; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Пеша С та н чева Тодорова – спец иа л нос т:
Геодезия, картография и мелиорации; квалифи
кация: среден техник по геодезия, картография
и мелиорации; експертиза: съдебна строително
техническа експертиза.
Пламен Димитров Гърбов – специалност:
Промишлено и гражданско строителство; ква
лификация: военен инженер по технология на
строителството; строителен инженер по техно
логия на строителството; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; строителнотехническа
експертиза; пожаротехническа експертиза.
Пламен Желев Желев – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство – конструк
ции; квалификация: инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Пламен Иванов Кривошапков – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство; експер
тиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров – специалност: Екс
плоатация и ремонт на летателни апарати за ВВС;
квалификация: машинен инженер; автотехническа
експертиза; експертиза: съдебна инженерно-тех
ническа експертиза; автотехническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза.
Поля Петрова Любенова – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство; квалифи
кация: строителен инженер; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Ради Христов Ганев – специалност: АВ – бое
припаси; квалификация: инженер-химик; техника
и технология на взривните работи; експертиза:
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза;
инженерно-технологична експертиза; строител
нотехническа експертиза; пожаротехническа и
взривотехническа експертиза.
Радка А нгелова Па лазова – специа лност:
Промишлено и гражданско строителство; квали
фикация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; търговски маркетинг
и мениджмънт; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа
експертиза.
Ра й на Борисова Пау нова – спец иа л нос т:
Промишлено и гражданско строителство; квали
фикация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: инженер
но-техническа експертиза; строителнотехническа
експертиза; забележка: технология на строител
ното производство; цени и ценообразуване в
строителството.
Румен Минков Минков – специалност: Тех
нология на машиностроенето и металорежещи
машини; Стопанско управление; квалификация:
машинен инженер; управление на човешките
ресурси; експертиза: съдебна инженерно-техни
ческа експертиза.
Ру мен Николов Лемберов – специа лност:
Промишлено и гражданско строителство; ква
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лификация: строителен инженер по технология
на строителството; експертиза: съдебна строи
телнотехническа експертиза.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – спе
циалност: Архитектура; квалификация: архи
тект; експертиза: съдебна строителнотехническа
експертиза; забележка: кадастър и регулации,
устройствено планиране – подробни устройствени
планове, инвестиционно проектиране.
Румяна Богданова К ирова – специалност:
Транспортно строителство – пътно строителство;
квалификация: строителен инженер по транспорт
но строителство; мениджър по маркетинг и ино
вация; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза;
забележка: транспортно пътно строителство и
комуникации.
Румяна Тодорова Бъчварова – специалност:
Технология на машиностроенето; Икономика и
управление на промишлеността; квалификация:
машинен инженер; икономист – организатор на
промишленото производство; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Румяна Христова Славкова – специалност:
Металургия на черните метали; квалификация:
инженер металург; ИОУПП – ХМП с повишена
икономическа подготовка; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Светослав Иванов Фъсов – специалност: Ар
хитектура; квалификация: магистър по архитек
тура; експертиза: съдебна строителнотехническа
експертиза.
Свилен Николов Пешев – специалност: Строи
телство и архитектура; Транспортно строителство,
пътно строителство; квалификация: строителен
техник; строителен инженер по транспортно
строителство; експертиза: съдебна инженернотехническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова – специал
ност: Геодезия и картография; квалификация:
техник по геодезия и картография; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза; за
бележка: геодезия, кадастър и регулация; кадас
трални и регулационни планове.
Серьожа Лазаров Даскалов – специалност:
Двигатели с вътрешно горене; квалификация:
машинен инженер; експертиза: автотехническа
експертиза.
Снежанка Георгиева Боцева – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: строителнотехническа експертиза;
забележ ка: оцен яване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор – валидно до 18.07.2019 г.
Ставри Анастасов Бакалов – специалност:
Транспортна техника и технологии; квалификация:
професионален бакалавър по транспортна техника
и технологии; автомобилен експерт; изготвяне
на експертни оценки за остойностяване на леки
автомобили и калкулация на щети; експертиза:
съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков – специ
алност: Хидравлични машини и съоръжения;
квалификация: инженер механик; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза; съ
дебна автотехническа експертиза.
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Стела Цонева Божинова – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство – конструк
ции; квалификация: строителен инженер по про
мишлено и гражданско строителство; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
Машиностроителни технологии и производствена
техника; Технология и управление на транспорта;
квалификация: машинен инженер, автоекспертоценител; експертиза: съдебна инженерно-тех
ническа експертиза; съдебна автотехническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Стефан Петров Жеков – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство – конструк
ции; квалификация: строителен инженер по про
мишлено и гражданско строителство; експертиза:
съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова – специалност:
Архитектура; квалификация: архитект; експер
тиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Стоян Димитров Мишинев – специалност:
Монтьор на оптикомеханични и оптикоелек
тронни уреди – лазерна техника; Комуникаци
онна техника и технологии; квалификация: ел.
монтьор; инженер по комуникационна техника
и технологии; оптични и мобилни комуникации;
експертиза: информационни технологии, инфор
мационна сигурност и компютърна техника.
Стоян Кирков Кирков – специалност: Водо
снабдяване и канализация – мрежи и съоръжения;
квалификация: строителен инженер по ВК профил
мрежи и съоръжения; експертиза: инженернотехническа експертиза; строителнотехническа
експертиза; забележка: външни, улични ВиК
мрежи и съоръжения, помпени станции, хидро
фори, конструктивна част към тях, сградни ВиК
инсталации и пожарозащитни водни спринклерни
и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов – специалност: Геодезия
и картография; Геодезия; квалификация: техник
по строителство и архитектура; инженер-геоде
зист; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Стоян Тодоров Василиев – специалност: Ар
хитектура; квалификация: архитект; експертиза:
строителнотехническа експертиза.
Таня Стоянова Бачовска – специалност: Елек
тронна техника; Счетоводство и анализ; квалифи
кация: електроинженер; икономист; експертиза:
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Татяна Александрова Яръмова – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Теменужка Димова Грозева – специалност:
Хидромелиоративно строителство; квалифика
ция: строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; експертиза: съдебна строителноте
хническа експертиза; забележка: касаеща обекти
на хидромелиоративното строителство.
Теменужка Иванова Узунова – специалност:
Строителство и архитектура; квалификация:
среден техник по строителство и архитектура;
експертиза: оценка на недвижими имоти; забе
лежка: делби, ценообразуване на жилища, опре
деляне на техникоикономически показатели на
обектите, определяне на пазарна цена на имоти,
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изготвяне на количествени сметки за обекти,
степен на завършеност на обектите, оценки при
делби на имоти.
Тихомир Недев Георгиев – специалност: Гео
дезия; квалификация: инженер-геодезист; експер
тиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев – специалност: Тракто
ри и кари; Финанси; квалификация: машинен
инженер; икономист; експертиза: съдебна авто
техническа експертиза.
Тодор Павлов Павлов – специалност: Каро
строене и автотранспортна техника; квалифи
кация: машинен инженер; експертиза: инже
нерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Тони Балев Балев – специалност: Топлинна и
масообменна техника; квалификация: машинен
инженер; експертиза: съдебна инженерно-техни
ческа експертиза.
Фи л и п Н и колов Чу к а лов – спец иа л нос т:
Каростроене и автотранспортна техника; квали
фикация: машинен инженер; експертиза: авто
техническа и автооценъчна експертиза.
Христина Йорданова Христозова – специ
алност: Архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: инженерно-техническа експертиза;
строителнотехническа експертиза.
Христо Аргиров Ставрев – специалност: Мо
тострелкови; квалификация: инженер по експло
атация на АТТ; експертиза: съдебно-техническа
експертиза; забележка: военен инженер по екс
плоатация на авиационна техника и технологии;
оценка на АТТ – МПС и стрелково оръжие.
Христо Георгиев Полонов – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство; квалифи
кация: строителен инженер; експертиза: съдебна
строителнотехническа експертиза.
Христо Иванов Рендаков – специалност: Гео
дезия; квалификация: професионално образова
ние – геодезист; експертиза: съдебна инженер
но-техническа експертиза; забележка: геодезия,
кадастър и регулация.
Хубена Иванова Салджиева – специалност:
Архитектура; квалификация: архитект; експер
тиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев – специалност: Земе
устройство; квалификация: инженер-земеустро
ител; експертиза: съдебна инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза;
съдебно-енергийна експертиза; забележка: енер
гийна експертиза от водни източници.
Янка Николова Ранделова – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство –
конструкции; експертиза: инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Янна Колева Петрова-Шопова – специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография; квали
фикация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна
инженерно-техническа експертиза; забележка:
геодезия, кадастър и регулация.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Ат а нас Ко с т ов Ат а нас ов – спец иа л но с т:
Технология на каучука и пластмасите; инже
нер -х и м и к; к ва л ифи к а ц и я: и н женер -х и м и к;
експертиза: съдебно-екологична експертиза;
забележка: екологично законодателство – ЗООС,
ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.
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Борислав Петров Матеев – специалност: Био
логия, биолог; магистър по обществено здраве и
здравен мениджмънт; квалификация: молекулярна
биология и биотехнология – молекулярен биолог
и биотехнолог; експертиза: съдебно-биологични
експертизи; забележка: човешка репродукция и
инвитро оплождане, асистирана репродукция и
клинична ембриология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – спе
циалност: Биология; квалификация: биолог със
специализация екология; експертиза: съдебноботаническа експертиза; съдебно-зоологическа
експертиза; съдебна микробиологична експертиза;
съдебно-ентомологична експертиза; съдебно-еко
логична експертиза; забележка: екология и опаз
ване на околната среда, биоразнообразие, битови,
производствени, строителни, опасни отпадъци,
разрешителни и лицензионни режими във връзка
с прилагане на екологичното законодателство,
води, атмосферен въздух, почви; екологични
щети, качество на атмосферен въздух (КАВ) и
замърсяване на околната среда.
Маринка Йорданова Веселинова – специ
алност: Лозаро-градинарство; квалификация:
агроном, лозаро-градинар; счетоводител; екс
перт по оценка на въздействието върху околната
среда – земи и почви; експертиза: съдебно-бо
таническа експертиза в селското стопанство;
съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза
в селското стопанство; съдебно-екологична екс
пертиза в селското стопанство.
Петра Лозанова Недева – специалност: Техно
логия на силикатите; Медицинска радиационна
физика и техника; квалификация: инженер-химик;
магистър по медицинска радиационна физика и
техника; експертиза: съдебно-екологична експер
тиза; забележка: чистота на храни, растителност,
води, въздух, почви, радиоактивност.
Чавдар Илиев Косев – специалност: Земе
устройство; квалификация: инженер земеустрои
тел; експертиза: съдебно-екологична експертиза.
Чавдар Симеонов Пан тев – специа лност:
А г роин женерст во – аг роеколог и я; Финанси;
квалификация: инженер-агроном; магистър по
икономика; външно и вътрешно озеленяване и ди
зайн; експертиза: съдебно-екологична експертиза.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Виолета Викторова Николова – специалност:
Технология на тютюна, захарта, растителните
масла и козметичните препарати; квалификация:
доктор по „Технология на тютюна и тютюневите
изделия“; експертиза: съдебно-химическа екс
пертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна
физикохимическа експертиза; забележка: касаещи
тютюна и тютюневите изделия.
Галина Атанасова Георгиева – експертиза:
съдебно-химическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Георги Костадинов Мандов – квалификация:
инженер химик; експертиза: съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физикохимическа
експертиза.
Ивко Пенков Иванов – квалификация: магис
тър-инженер; научна степен „доктор“ в област
„Техника“; експертиза: съдебна физикохимическ а
експертиза.
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Любомир Митков Ангелов – експертиза: съдеб
но-химическа експертиза; съдебна физикохими
ческа експертиза; забележка: служител на сектор
„БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Мая Иванова Кичева – специалност: Молеку
лярна и функционална биология; квалификация:
биохимик – клиничен химик; експертиза: съдебнохимическа експертиза; съдебна физикохимическа
експертиза.
Милена Йорданова Стойчева – експертиза:
съдебно-химическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза; забележка: служител на
сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР –
Пловдив.
Михаил Цветков Маринов – специалност:
Технология на полимерите, текстила и кожите;
квалификация: инженер-химик; експертиза: съ
дебно-химическа експертиза; забележка: контрол
на качеството на течните горива.
Николай Петков Николов – специалност:
Технология на тютюна, захарта, растителните
масла и козметичните препарати; квалификация:
инженер-технолог; експертиза: съдебно-химиче
ска експертиза; съдебно-физическа експертиза;
съдебна физикохимическа експертиза; забележка:
касаещи тютюна и тютюневите изделия.
Пенчо Иванов К ирилов – к ва лификаци я:
химик; експертиза: съдебно-химическа; съдебнофизическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Петра Лозанова Недева – специалност: Техно
логия на силикатите; Медицинска радиационна
физика и техника; квалификация: инженер-химик;
магистър по медицинска радиационна физика
и техника; експертиза: съдебно-химическа екс
пертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна
физикохимическа експертиза; забележка: орга
нични и неорганични вещества и материали;
химически фактори на околната и работната
среда – химически газове или пари; естествени
материали – камък, пясък, почва, растителност;
химически замърсители в храните; свързващи
вещества и строителни материали – цимент, кера
мика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност,
открити и закрити източници на йонизиращи
лъчения; шум, вибрации, условия на труд – прах,
осветеност.
Ради Христов Ганев – специалност: АВ – бое
припаси; квалификация: инженер-химик; техника
и технология на взривните работи; експертиза:
съдебно-химическа експертиза; съдебно-физи
ческа експертиза; съдебна физикохимическа
експертиза.
Стоян Илиев Бонев – експертиза: съдебнохимическа експертиза; съдебна физикохимиче
ска експертиза; забележка: служител на сектор
„БНТЛ“ към отдел „КП“ при ОДМВР – Пловдив.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васил Илиев Михов – специалност: Поле
въдство; квалификация: Селекция и семепро
изводство; експертиза: съдебна агротехническа
експертиза.
Валентина Тодорова Тончева – специалност:
Ветеринарна медицина; квалификация: ветери
нарен лекар, научна степен „доктор“; експертиза:
съдебна ветеринарномедицинска експертиза; забе
лежка: инспекция и контрол на биологични ферми
и селскостопански преработващи предприятия.
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Дон к а На нова Ра л чевск а – спец иа л нос т:
Полевъдство; квалификация: инженер-агроном;
експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Йорданка Запрянова Атанасова – специалност:
Полевъдство; Нау чна организация на труда;
квалификация: агроном-полевъд; икономист;
експертиза: съдебно-стокова експертиза, съдебна
агротехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – специалност:
Трактори и кари; Управление на селското сто
панство; Мениджмънт и маркетинг; квалифи
кация: машинен инженер; икономист по АПП;
Управление и несъстоятелност на търговеца;
автоексперт-оценител; експертиза: съдебна аг
ротехническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – специ
алност: Лозаро-градинарство; квалификация:
агроном, лозаро-градинар; счетоводител; екс
перт по оценка на въздействието върху околната
среда – земи и почви; експертиза: съдебна аг
ротехническа експертиза; забележка: в отрасли
растениевъдство, ж ивотновъдство и аграрна
икономика – определяне на наеми, аренди/рентни
вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ
и ППЗСПЗЗ.
Мария Иванова Мънгова – специалност: Тех
нология на зърносъхранението, мелничарството
и хлебопроизводството; квалификация: инженертехнолог; доктор по технология на преработката и
съхранението на зърното, на зърнените продукти
и на смесите; експертиза: съдебна физикохимична
и биохимична експертиза; забележка: на зърно,
зърнени партиди, продуктите от преработката
(брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев – квалификация: док
тор – ветеринарен лекар; експертиза: съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Христева Янакиева – специалност: Стро
ителство и архитектура; Агрономство – полевъд
ство; квалификация: строителство и архитектура;
агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехни
ческа експертиза.
Никола Стефанов Кирков – специалност: Ло
заро-градинарство; квалификация: агроном – ло
заро-градинар; хербология; експертиза: съдебна
агротехническа експертиза; забележка: касаещи
Програмата за развитие на селските райони към
Европейския съюз.
Таня Славчева Попова – специалност: Лозароградинарство; Счетоводство и контрол; квалифи
кация: агроном – лозаро-градинар; икономист;
експертиза: агротехническа експертиза.
Тихомир Петров Трендафилов – специалност:
Ветеринарна медицина; квалификация: ветери
нарен лекар; експертиза: съдебна ветеринарно
медицинска експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева – специалност:
Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд;
експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева – специалност:
Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд;
експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пан тев – специа лност:
А г роин женерст во – аг роеколог и я; Финанси;
квалификация: инженер-агроном; магистър по
икономика; външно и вътрешно озеленяване
и дизайн; експертиза: съдебна агротехническа
експертиза.
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Клас „Оценителни експертизи“
Ана Савова Зайкова – специалност: Техникум
по строителство и архитектура – строителство и
архитектура; квалификация: строителен техник;
експертиза: строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева – специалност:
Архитектура; квалификация: архитект; експерти
за: оценка на търговски предприятия и вземания;
оценка на недвижими имоти; оценка на други
активи – архитектурни паметници на културата
и интериор.
Блага Романова Димитрова – специалност:
Счетоводство и анализ; квалификация: иконо
мист; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство; квалифи
кация: строителен инженер; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева – специ
алност: Финанси; Социално и застрахователно
дело; к ва лификац и я: икономист-финансист;
икономист – застраховане; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Васил Николов Узунов – специалност: Корпо
ративна икономика; квалификация: икономист;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева – специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография; квалификация:
инженер-геодезист; експертиза: инженерно-тех
ническа експертиза.
Вела Ботева Именова – специалност: Геодезия
и картография; квалификация: геодезия и карто
графия; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова – специалност:
ПГС конструкции; Строителен инженер по ПГС;
квалификация: геодезия, фотограметрия и кар
тография; Техник по геодезия; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов – специалност:
Машини и апарати на ХВП; квалификация: ма
шинен инженер; експертиза: оценка на машини
и съоръжения; оценка на недвижими имоти.
Веса Коста динова Ризова – специа лност:
Строителство и архитектура; квалификация:
строително-архитектурен техник; експертиза:
оценка на недвижими имоти; оценка на земедел
ски земи; забележка: подобрения в недвижими
имоти, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева – специалност: Техно
логия на металите и металообработваща техника;
Счетоводство и контрол; Счетоводство на финан
совите предприятия; квалификация: машинен
инженер; икономист-счетоводител; експертиза:
оценка на недвижими имоти; разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
„Секретно“, валидно до 3.07.2021 г.
Веселина Борисова Запрянова – специалност:
ПГС; Финансист; квалификация: строителен ин
женер; счетоводител; съдебен експерт – оценител
на оборотни и дълготрайни активи; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
Транспортна техника и технологии; квалифика
ция: машинен инженер; експертиза: оценка на
автомобили, кари и щети по тях.
Галина Тодорова Бакалска – специалност:
ПГС – конструкции; Стопанско управление; ква
лификация: строителен инженер по ПГС – кон
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струкции; магистър по стопанско управление;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на търговски предприятия и вземания; оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Георги Николов Камбуров – специалност:
Земеустройство; квалификация: инженер-земе
устроител; експертиза: инженерно-техническа
експертиза; забележка: земеустройство и када
стър на извънселищните територии (земеделски
и горски площи).
Даниела Ангелова Брущилска – специалност:
Стопанско управление; квалификация: стопанско
управление; съдебен експерт за оценка на сто
панско имущество; контрольор на качеството
на земеделски и хранителни продукти на пазари
и митници; експертиза: оценка на недвижими
имоти.
Димитрийка Иванова Маринова – специал
ност: Строителство и архитектура; квалификация:
среден техник по строителство и архитектура;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов – специалност: Мак
роикономика; квалификация: Организация и
технология на счетоводството; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Димитър Желев Димитров – специалност:
ОПОИИ; Проектиране и внедряване на АСУ;
квалификация: икономист-системен организатор;
организатор-проектант на АСУ в транспорта;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на машини и съоръжения.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – спе
циалност: Биология; квалификация: биолог със
специализация екология; експертиза: оценка на
земеделски земи; оценка на недвижими имоти.
Жел язка Петрова Заркова – специалност:
Лозаро-градинарство; квалификация: агроном,
лозаро-градинар; експертиза: оценка на земе
делски земи.
Зоя Янева Георгиева – специалност: Промиш
лено и гражданско строителство – конструкции;
квалификация: строителен инженер по промишле
но и гражданско строителство; експертиза: оценка
на недвижими имоти; забележка: удостоверение
за оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен над
зор – валидно до 13.05.2019 г.
Иван Григоров Петрунов – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономист;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на търговски предприятия и вземания; разрешение
за достъп до класифицирана информация с ниво
„Секретно“, валидно до 3.01.2020 г.
Иван Николов Иванов – специалност: Топлин
на и масообменна техника; Патентно-лицензи
онна дейност; квалификация: машинен инженер;
експертиза: оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост; забележка: пред
ставител по индустриална собственост – изо
бретения и полезни модели пред Патентното
ведомство на Република България; представител
по марки, географски означения и промишлен
дизайн пред Патентното ведомство на Република
България; представител по изобретения (патен
тен представител) пред Европейското патентно
ведомство – Мюнхен, Германия; представител по
търговски марки и дизайни към Ведомството по
хармонизация на вътрешния пазар – Аликанте,
Испания.
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Иванка Стоева Генова – специалност: Строи
телство и архитектура; Счетоводство и контрол;
квалификация: техник по строителство и архитек
тура; магистър по икономика; експертиза: оценка
на недвижими имоти; оценка на земеделски земи
и трайни насаждения; оценка на цели предпри
ятия – дялове и акции от капитала.
Илия Иванов Въчонов – специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография; квалифика
ция: инженер-геодезист; експертиза: оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи;
забележка: наеми, наемни цени на недвижими
имоти, аренди на земеделски земи и др.; геодезист.
Йордан Василев Кондов – специалност: Ор
ганизация на производството и управление в
промишлеността; Икономика; квалификация:
икономист; експертиза: оценка на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания и на
земеделски земи.
Йорданка Боянова Йорданова – специалност:
Геодезия и картография; квалификация: строи
тел по специалност „Геодезия и картография“;
експертиза: оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Йорданка Димитрова Ангелова – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – тех
нология; квалификация: строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – техно
логия; експертиза: оценка на недвижими имоти;
оценка на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Запрянова Атанасова – специалност:
Полевъдство; Нау чна организация на труда;
квалификация: агроном-полевъд; икономист;
експертиза: курс за оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Йорданка Танева Василева – специалност:
Икономика и управление на селското стопанство;
квалификация: икономист по АПП; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Калинка Илиева Илиева – специалност: Ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси;
квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско
имущество – правни и административни въ
проси на оценките, оценка на автотракторна
и стопанска техника, оценка на земеделска
земя, сгради, растениевъдна и животновъдна
продукция; професионален бакалавър по ико
номика (счетоводител); магистър по финанси;
експертиза: оценка на стопанско имущество;
забележка: правни и административни въпроси
на оценките, извършвани от съдебни експерти;
оценка на автотракторна и стопанска техника;
оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна
и животинска продукция.
Кина Кръстева Иванова – специалност: Сче
товодна отчетност; Методология и организация
на счетоводната отчетност в селското стопанство;
квалификация: икономист; съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице; експертиза: оценка на недви
жими имоти; оценка на търговски предприятия
и вземания.
Кольо Тонев Именов – специалност: Строи
телство и архитектура; Земеустройство; квали
фикация: инженер-земеустроител; експертиза:
оценка на недвижими имоти; забележка: оценка
на наеми.

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

Костадин Иванов Генев – специалност: Финан
си; квалификация: икономист-банкер; експертиза:
оценка на недвижими имоти; оценка на машини
и съоръжения; оценка на търговски предприятия
и вземания; оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
К раси н Д и м и т ров Цеков – спец иа л нос т:
Транспортно строителство – железопътно стро
ителство; квалификация: строителен инженер по
транспортно строителство; експертиза: оценка на
недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова – специа лност:
Промишлено и гражданско строителство; квали
фикация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: оценка на
недвижими имоти; забележка: цени и ценообра
зуване в строителството.
Кръстьо Атанасов Несторов – експертиза:
оценка на машини и съоръжения.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева – специ
алност: Промишлено и гражданско строителство;
квалификация: инженер по ПГС; експертиза:
оценка на недвижими имоти; забележка: оценка
на подобрения; оценка на пазарна наемна стой
ност на недвижими имоти, включващи жилищни,
търговски и производствени сгради, празни терени
за строителство.
Лора Руменова Агопян – специалност: Лабо
рант; квалификация: химиколаборант; финан
сово-счетоводна и правна дейност на фирмите;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Лусия Йосифова Кесова – специалност: Хидра
влични машини и съоръжения; квалификация:
машинен инженер; патентно дело; експертиза:
оценка на права на интелектуална и индустриал
на собственост и други фактически отношения;
забележка: експертизи по търговски марки и
промишлени дизайни; експертизи по патенти за
изобретения и полезни модели; оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост, в
т.ч. търговски марки, промишлени дизайни, па
тенти за изобретения и полезни модели и други
фактически отношения.
Людмила Христова Лендрова-Енева – специал
ност: Строителство и архитектура; Промишлено
и гражданско строителство – конструкции; квали
фикация: техник по строителство и архитектура;
строителен инженер по ПГС; експертиза: оценка
на недвижими имоти; оценка на търговски пред
приятия и вземания.
Мариана Димова Ангелова – специалност:
Икономическа педагогика; квалификация: специ
алист по маркетинг – учител; Съветник по ико
номика – правни въпроси (прокурист, търговски
пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи; експертиза:
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на благородни метали, бижута и скъпоценни
камъни; съдебен експерт-оценител на цели пред
приятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
курс за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; забележка: експерт-оценител
на благородни метали, бижута и скъпоценни
камъни; съдебен експерт-оценител на цели пред
приятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
курс за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
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Марийка Апостолова Георгиева – специалност:
Озеленяване на населените места; квалификация:
техник по зелено строителство; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова – специ
алност: Лозаро-градинарство; квалификация:
агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт
по оценка на въздействието върху околната сре
да – земи и почви; експертиза: оценка на земе
делски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Тончева – специалност: Сче
товодна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: оценка на търговски
предприятия и вземания.
Мария Петрова Михайлова – специалност:
Строителство и архитектура; квалификация: тех
ник по строителство и архитектура; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Мая Христева Янакиева – специалност: Стро
ителство и архитектура; Агрономство – полевъд
ство; квалификация: строителство и архитектура;
агроном-полевъд; експертиза: оценка на недви
жими имоти.
Милка Енчева Енева – специалност: Икономи
ка на вътрешната търговия; квалификация: ико
номист; управление и технология на търговската
дейност; експертиза: оценка на недвижими имоти;
оценка на търговски предприятия и вземания;
оценка на машини и съоръжения; забележка:
наемни цени на имоти; оценка на движими вещи
и наемни цени на движими вещи.
Надка Колева Цинигарова – специалност:
Строителство и архитектура; Счетоводство и
контрол; квалификация: икономист-счетоводител;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи и трайни насаждения; оценка
на търговския предприятия и вземания.
Надя А нгелова Стефанова – специалност:
Електронна техника и микроелектроника; квали
фикация: инженер по електроника и автоматика;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи и трайни насаждения.
Никола Йорданов Гаров – специалност: Тех
нология на машиностроенето; квалификация:
машинен инженер; експертиза: оценка на недви
жими имоти; оценка на машини и съоръжения.
Николай Стефанов Ненков – специалност:
Счетоводна отчетност; квалификация: иконо
мист-счетоводител; държавен финансов контрол;
експертиза: оценка на търговски предприятия и
вземания.
Николай Стоянов Сотиров – специалност:
Геодезия; квалификация: инженер-геодезист;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Петко Динчев Тороманов – специа лност:
Технология на микробиологичните и фермен
тационните продукти. Технология на пивото и
безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т
ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; иконо
мист-организатор по производството; експертиза:
оценка на интелектуална собственост и авторски
права; оценка на нематериални дълготрайни ак
тиви – марки, лицензии, географски означения,
програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини,
съоръжения и оборудване – машиностроене, хра
нителна и преработваща промишленост; медицин
ска техника; транспортни средства; инженеринг;
оценка на инвестиции и инвестиционен проект.
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Петя Иванова Златкова – специалност: Строи
телство и архитектура; квалификация: техник по
строителство и архитектура; експертиза: оценка
на недвижими имоти.
Пламен Желев Желев – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство – конструк
ции; квалификация: инженер по промишлено и
гражданско строителство; експертиза: оценка на
недвижими имоти.
Пламен Иванов Кривошапков – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство; екс
пертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Ради Христов Ганев – специалност: АВ – бое
припаси; квалификация: инженер-химик; техника
и технология на взривните работи; експертиза:
оценителна експертиза на въоръжение и бойни
припаси, сертификация на качеството на военна
и специална продукция.
Радка А нгелова Па лазова – специа лност:
Промишлено и гражданско строителство; квали
фикация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; търговски маркетинг и
мениджмънт; експертиза: оценка на недвижими
имоти.
Радко Стоянов Калапанков – специалност:
ОПУП; квалификация: икономист по промишле
ността; финансово-счетоводна и правна дейност;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на търговски предприятия и вземания; оценка
на машини и съоръжения.
Ралица Гълъбова Терзиева – специалност:
Маркетинг; Мениджмънт; квалификация: ма
гистър по мениджмънт; експертиза: оценка на
недвижими имоти.
Ру мен Николов Лемберов – специа лност:
Промишлено и гражданско строителство; ква
лификация: строителен инженер по технология
на строителството; експертиза: оценка на недви
жими имоти.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – специ
алност: Архитектура; квалификация: архитект;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Румяна Богданова К ирова – специалност:
Транспортно строителство – пътно строителство;
квалификация: строителен инженер по транс
портно строителство; мениджър по маркетинг
и иновация; експертиза: оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка
на търговски предприятия и вземания; забележка:
определяне на равностойното парично обезщете
ние по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване
в строителството; пазарни наеми, финансови
активи и финансови институции.
Румяна Христова Славкова – специалност:
Металургия на черните метали; квалификация:
инженер металург; ИОУПП – ХМП с повишена
икономическа подготовка; експертиза: оценка на
недвижими имоти; оценка на търговски предпри
ятия и вземания.
Станимира Петрова Сакутска – специалност:
Икономика на строителството; квалификация:
икономист, счетоводство и одитинг на нефи
нансови предприятия; експертиза: оценка на
недвижими имоти.
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Стела Цонева Божинова – специалност: Про
мишлено и гражданско строителство – конструк
ции; квалификация: строителен инженер по про
мишлено и гражданско строителство; експертиза:
оценка на недвижими имоти.
Стефан Петров Жеков – специалност: Про
мишлено и гра ж данско ст роителство – кон
струкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: оценка на недвижими имоти.
Стефан Савов Варнев – специалност: Авто
мобилни войски; квалификация: инженер по
двигатели с вътрешно горене; съдебен експертоценител на движими превозни средства и про
изшествията с тях; съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи; експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях;
експертиза: оценка на машини и съоръжения,
автомобили, дълготрайни материални активи.
Сукиас Онник Дердерян – специалност: Дале
косъобщителна техника; квалификация: инженер;
експертиза: оценка на недвижими имоти; забе
лежка: оценка на наеми.
Таня Стоянова Бачовска – специалност: Елек
тронна техника; Счетоводство и анализ; квалифи
кация: електроинженер; икономист; експертиза:
оценка на недвижими имоти; оценка на търговски
предприятия и вземания.
Теменужка Димова Грозева – специалност:
Хидромелиоративно строителство; квалифика
ция: строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; експертиза: оценка на недвижими
имоти; оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Теньо Николов Манолов – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: оценка на програми и
проекти, финансиране от оперативни програми
на ЕС и/или други фондове.
Цветанка Ангелова Лефтерова – специалност:
Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции; квалификация: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство;
експертиза: оценка на търговски предприятия и
вземания; оценка на недвижими имоти.
Цветанка Хараланова Ковачева – специалност:
Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд;
експертиза: оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев – специа лност:
Агроинженерство – агроекология; Финанси; ква
лификация: инженер-агроном; магистър по иконо
мика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка
на машини и съоръжения; забележка: наеми.
Клас „Други съдебни експертизи“
Борис Петров Шахов – специалност: Молеку
лярна биология; Микробиология; квалификация:
молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицин
ска експертиза за установяване на родителския
произход; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека; съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Боян Стефанов Костадинов – специалност:
Финанси; Меж дународни отношения; квали
фикация: магистър по икономика; магистър по
международни отношения; експертиза: контрол
и управление на проекти с финансиране от опе
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ративни програми и други фондове; забележка:
завършени курсове – „Структурни фондове. Фи
нансиране на проекти за периода 2007 – 2013 г. по
линия на оперативните програми“; „Разработване
на проекти по програми на ЕС“.
Валентин Ивайлов Стоянов – специалност:
Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; квалифика
ция: електроинженер; експертиза: експерт по
безопасност и здраве при работа, безопасност в
строителството, промишлеността, мините, елек
тробезопасност, пожарна и аварийна безопасност,
свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Ваня Ганчева Русева – специалност: Техноло
гия на биопрепарати, витамини и дрожди; квали
фикация: инженер-технолог; курс за подготовка по
„Система за контрол и управление безопасността
на храни (Система НАССР)“; експертиза: съдебна
експертиза за технология на производството на
комбинирани фуражи, технология на зърносъх
ранение, анализ на риска и изготвяне и проверка
на НАСРР системи.
Васил Николов Карапандов – специалност: По
демно-транспортни, строителни и минни машини;
квалификация: машинен инженер; експертиза:
експертиза по безопасност на труда.
Георги Стефанов Голев – специалност: Горско
стопанство; квалификация: инженер по горско
стопанство; експертиза: съдебна горскостопанска
експертиза.
Даниел Иванов Тосков – специалност: Биз
несадминистрация; Политики и стратегии в
п убли чната а дм инист ра ц и я; к ва лифика ц и я:
магистър мениджър; експертиза: Еврофондове
в земеделието.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност:
Молекулярна биология; квалификация: молекуля
рен биолог; експертиза: молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; забе
лежка: експертиза по писмени данни, касаеща
изготвяните експертизи.
Живка Василева Иванова – експертиза: ви
деоанализ и лицева идентификация; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Ивайло Георгиев Йотков – специалност: Био
логия; квалификация: биолог, еколог; експертиза:
съдебно-екологична експертиза; забележка: еколо
гия и опазване на околната среда, разрешителни
и лицензионни режими във връзка с прилагане
на екологичното законодателство.
Ивко Пенков Иванов – квалификация: магис
тър инженер; научна степен „доктор“ в област
„Тех ника“; експерт иза: фрак тодиагност и чни
експертизи; забележка: експертизи относно ве
ществено доказване на причини, условия и мо
мент на възникване на разрушаване, разкъсване,
откъсване, електротермично (механизъм „КС“/
механизъм „ЕлЕ“) прекъсване, взривяване и
взломяване (момент, посока и оръдие на взлома)
на метални, неметални и композитни веществени
доказателства и други обекти.
Калинка Илиева Илиева – специалност: Ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси;
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квалификация: среден електротехник; съдебен
експерт (вещо лице) за оценка на стопанско
имущество – правни и административни въ
проси на оценките, оценка на автотракторна и
стопанска техника, оценка на земеделска земя,
сгради, растениевъдна и животновъдна продук
ция; професионален бакалавър по икономика
(счетоводител); магистър по финанси; експер
тиза: електротехническа експертиза; забележка:
въвеждане и експлоатация на ел. машини и ел.
апаратура в ел. уредби и предприятия; оценка на
ел. инсталации, ел. машини, апаратура, мерителни
прибори и автоматика; наредби и правилници
за безопасност и хигиена на труда в ел. уредби
високо, средно и ниско напрежение, кабелни и
въздушни линии, ел. машини и съоръжения,
контролно-измервателни уреди и апаратура.
Красимира Василева Вътева – специалност:
Славянска филология; квалификация: специа
лист по български език и литература и полски
език и учител по български език и литература;
експертиза: съдебно-педагогическа експертиза.
Мария Руменова Попова – специалност: Тех
нология на микробиологичните и ферментацион
ните продукти; квалификация: инженер-технолог;
технология на млякото и млечните продукти;
експертиза: технология на микробиологичните
и ферментационните продукти.
Мая Иванова Кичева – специалност: Моле
кулярна и функционална биология; квалифика
ция: биохимик – клиничен химик; експертиза:
идентификация и установяване на произход на
животински видове; определяне пол на птици;
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, включително
генномодифицирани организми, с молекулярногенетични методи; експертиза по писмени данни,
касаещи описаното в този раздел.
Мишо Иванов Мацанков – специалност: Елек
тротехника; квалификация: магистър-инженер;
експертиза: енергийна експертиза.
Маник Оник Кюркчиян – специалност: Ав
томатизация на производството в хранител
но-вкусовата промишленост; Патентно дело;
квалификация: инженер по автоматизация на
производството; патентен специалист; експертиза:
патентен специалист, патентно дело, лицензиран
оценител на нематериални активи.
Надя Силуанова Иванова – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: магистър по
икономика; експертиза: верификация на разходи
по проекти, финансирани от европейски и други
фондове и донори; оценка на проектни предложе
ния, финансирани от европейски и други фондове
и донори; допустимост на разходи, отчитане и
изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг
и управление на проекти, финансиране от евро
пейски и други фондове; законосъобразност при
провеждане на процедури за възлагане и избор
на изпълнител; установяване на действителност
на доставка на продукти, услуги и строителномонтажни работи/физически контрол на място,
с цел удостоверяване на наличието на оборуд
ването и степента на извършване/приключване
на строително-монтажни работи; установяване
на законосъобразността и целесъобразността
на изпълнените дейности и извършени разходи,
включително дали са действително извършени,
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точни и допустими; документиране и отчитане
на проекти, финансирани от европейски и други
фондове.
Наталия Феодорова Дрешер – специалност:
Технология на растителните мазнини и етерич
ните масла; квалификация: инженер-технолог;
експертиза: технология на растителните мазнини
и етеричните масла; забележка: технологични
задачи в областта на тютюните, растителните
и етеричните масла, парфюмерия, козметика,
миещи и перилни препарати.
Недялка Петрова Гарова – специалност: Био
логия; квалификация: биолог, учител по биология
с втора специалност по химия; сурдопедагог;
експертиза: сурдопедагогика и сурдопсихология.
Недялка Томова Пенчева – специалност: Па
тентно дело; квалификация: патентен специалист;
експертиза: патентен специалист по търговски
марки, промишлен дизайн, патенти, лицензии,
художествени произведения.
Николай Георгиев Костадинов – експертиза:
експертиза за идентификация на човека, експер
тиза на веществени доказателства; забележка:
служител на сектор „БНТЛ“ към отдел „КП“ при
ОДМВР – Пловдив.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност:
Биохимия и микробиология; квалификация: био
химик, микробиолог със специализация вирусо
логия; експертиза: идентификация и установяване
на произход на животински видове; определяне
пол на птици.
Николай Симеонов Кисьов – специалност:
Промишлено риболовство; квалификация: инже
нер-механик; рибарство и аквакултури; експерти
за: независим експерт-консултант по рибарство,
риболовно право и аквакултури.
Пет ко Дин чев Тороманов – специа лност:
Технология на микробиологичните и фермен
тационни продукти. Технология на пивото и
безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т
ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; иконо
мист-организатор по производството; експертиза:
маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка
на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания.
Тенчо Петков Стоев – специалност: Иконо
мическа информатика; Използване и поддържа
не на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана;
квалификация: икономист-информатик; инженер
по изчислителна техника; експертиза: човешки
ресурси.
Теньо Николов Манолов – специалност: Сче
товодство и контрол; квалификация: икономистсчетоводител; експертиза: контрол, управление и
отчетност на програми и проекти, финансиране от
оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Цветелин Кирилов Иванов – специалност:
Икономика – бизнесадминистрация; квалифика
ция: икономист; експертиза: митнически режими
и процедури, мерки на търговската политика,
Инкотермс 2000, Интрастат и международен
автомобилен транспорт.
Чавдар Илиев Косев – специалност: Земе
устройство; квалификация: инженер-земеустрои
тел; експертиза: хидроложки експертизи; оценка
на риска от наводнения на изградени язовири;
оценка на безопасна експлоатация на изградени
язовири в експлоатация; оценка на аварийните
планове на язовири, водоеми и корекции; мони
торинг на изброените експертизи.
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Чавдар Симеонов Пантев – специа лност:
А г роин женерст во – аг роекологи я; Финанси;
квалификация: инженер-агроном; магистър по
икономика; външно и вътрешно озеленяване и
дизайн; експертиза: външно и вътрешно озеле
няване.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при
Окръжния съд – Пловдив, и Административния
съд – Пловдив, за 2019 г.
Английски език
Златка Василева Червенкова – английски език;
диплома за висше образование, специалност
„Английска филология“.
Руски език
Валя Иванова Кръстанова – руски език; ди
плома за висше образование, специалност „Руска
филология“.
Турски език
Георги Методиев Раянлиев – турски език;
свидетелство за ниво на владеене на език – ниво
С1 (CEFR).
Шенол Шериф Яшар – турски език; удосто
верение за ниво на владеене на език – ниво С2.
Гръцки език
Мария Георгиева Михайлова – гръцки език;
сертификат за ниво на владеене на език – ниво Г.
Немски език
Лили Славчева Нешева – немски език; удосто
верение за висше образование с професия „Пре
водач на техническа литература – немски език“.
Иврит
Женя Радославова Шамис – иврит; свидетел
ство за завършен курс в Израел – нива А, Б, Д;
протокол на изпитна комисия на СУ „Св. Климент
Охридски“ за положен изпит за установяване
степента на владеене на иврит.
Полски език
Десислава Янушова Желязкова – полски език;
сертификат за ниво на владеене на език – ниво С1.
462
1. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Багрянката“, разположена в землището
на с. Садовица, община Момчилград, област
Кърджали, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4531459

9413816

2.

4531301

9413887

3.

4531179

9413904

4.

4531053

9413901

5.

4530840

9413848

6.

4530603

9413815
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№

Х (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

7.

4530739

9413685

32.

4685526

539261

8.

4531251

9413671

33.

4685179

538852

9.
4531414
9413605
692
2. – Министърът на енергетиката на основа
ние постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните бо
гатства – метални полезни изкопаеми, в площ
„Извор“, разположена на територията на общи
ни Созопол, Камено и Бургас, област Бургас, и
описана със следните координати в координатна
система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4680490

540557

2.

4684709

528258

3.

4685370

531287

4.

4687612

530277

5.

4688465

531295

6.

4687649

532631

7.

4686019

535248

8.

4688297

536792

9.

4691363

531169

10.

4689591

529370

11.

4691978

528288

12.

4692759

530335

13.

4693073

532291

14.

4693440

532545

15.

4693093

533702

16.

4692793

533618

17.

4692597

534252

18.

4692872

534439

19.

4692793

534708

20.

4691741

535059

21.

4691749

535387

22.

4692138

535644

23.

4692492

535626

24.

4692123

536658

25.

4689891

537434

26.

4689602

538115

27.

4689821

538280

28.

4692015

537297

29.

4690888

541108

изключена площ
30.

4686744

538611

31.

4686087

539527

34.
4685849
538320
693
3. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за търсене и проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, в площ „Ричи“, разположена в земли
щата на селата Орешница, Чифлик и Жинзифово,
община Кърджали, област Кърджали, и описана
със следните координати в координатна система
БГС 2005, зона 35.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4616261,10

372647,20

2.

4616256,93

373249,01

3.

4615711,10

373245,23

4.

4615198,88

373730,55

5.

4614979,86

374173,91

6.

4614361,06

374169,62

7.

4614364,14

373724,77

8.

4614567,19

373421,25

9.
4614572,63
372635,50
656
31. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публич
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190022-091-0000035/28.01.2019 г. възлага на
„Верауто 2011“ – ЕООД, ЕИК: 201816603, Перник,
ул. Люлин № 11, представлявано от Вергиния
Евтимова Илиева, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 55871.514.9557, с
адрес на имота: Перник, област Перник, община
Перник, кв. Мошино, ТЕЦ „Република“, с площ по
скица: 3051 кв. м, трайно предназначение на тери
торията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план:
квартал: 239, парцел: VІІ, при съседи по скица:
55871.514.7066, 55871.514.177, заедно с намиращите
се в имота сграда с идентификатор 55871.514.9557.1,
със застроена площ 313 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: хангар, депо, гараж, и сграда
с идентификатор 55871.514.9557.2, със застроена
площ площ 907 кв. м, брой етажи: 1, предназна
чение: сграда със смесено предназначение.
691
511. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Съ
биране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С 180022-091-0000928/10.12.2018 г. възлага на
Орлин Илиев Колев с постоянен адрес София,
ул. Пиърс О’Махони № 10, вх. Б, ет. 7, ап. 3,
следния недвижим имот: земеделска земя, шеста
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категория, с площ 4801 кв. м съгласно удостовере
ние за характеристики на Общинската служба по
земеделие – гр. Костенец, представляваща имот
№ 314152 по плана за земеразделяне на земли
щето на с. Горна Василица, община Костенец,
намиращ се в местността Елището, ЕК АТТЕ
18561, намираща се в южния край на населеното
място, с трапецовидна форма и източна дениве
лация, с отстояние от населеното място 1000 м
и отдалеченост от междуселски път 400 м, при
съседи: имот № 314151 – нива на наследниците на
Лазар и Верка Донкови, имот № 314153 – нива на
наследниците на Славка Иванова Илчева-Зашева,
имот № 314154 – нива на наследниците на Йосиф
Стоянов Стоилков, имот № 000234 – полски път,
имот № 314130 – нива на наследниците на Иван
Стоянов Божичков, и имот № 314131 – нива на
наследниците на Спас Христакиев Стоянов.
694
98. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 295/2018 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Нели Димитрова Пугева – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
695
26. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцела
рен план за трасе на водопровод ∅ 80 до имот с
№ 006012, м. Чуката, землище на с. Изгрев, об
щина Благоевград, преминаващо и ограничаващо
ползването на имот с № 000100 (полски път – об
щинска собственост) в землището на с. Изгрев,
община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция Благоевград. Проектът се намира в стая 214
в сградата на Община Благоевград.
708
27. – Общ ина Благ оевг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) за водопровод за захранване
на имоти в землището на с. Изгрев, община
Благоевград, с трасе, засягащо имоти с № 033.408
(полски път – общинска собственост), № 033.419
(трайни насаждения – общинска собственост),
№ 505.39 (улица – частна собственост), № 0.154
(полски път – общинска собственост), № 506.18
(улица – частна собственост), № 0.106 (полски
път – общинска собственост), № 0.153 (полски
път – общинска собственост) в землището на
с. Изгрев, община Благоевград, и сервитут, ограни
чаващ ползването на имоти с № 0.152 (нива/орна
земя – общинска собственост), № 506.5 (за друг
вид застрояване – частна собственост), № 506.7
(за друг вид застрояване – частна собственост),
№ 506.10 (за друг вид застрояване – частна собстве
ност), № 506.13 (за друг вид застрояване – частна
собственост), № 506.14 (за друг вид застроява
не – частна собственост), № 506.16 (за друг вид
застрояване – частна собственост), № 506.17 (за
друг вид застрояване – частна собственост) и
№ 0.149 (за друг вид застрояване – частна соб
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ственост) в землището на с. Изгрев, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция Благоевград. Проектът се намира в стая 214
в сградата на Община Благоевград.
709
190. – Община Грамада на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Модернизация
на път І-1 (Е 79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществу
ващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
в землищата на с. Срацимирово и гр. Грамада,
община Грамада, област Видин. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с предложения проект
в сградата на Община Грамада и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
715
2. – Община Димово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Модернизация на път I-1
(Е 79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) = км 58+128,47 (километраж по проект)“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения проект в сградата на Община Димово
и да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
722
1. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) през ПИ 72624.603.327, 72624.603.324
и 72624.603.325 за обект: Газоразпределителна
мрежа, включваща разпределителен газопровод
и газопроводно отклонение, захранваща ПИ
72624.603.284 – урбанизирана територия за „ПСД“
в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
нето на обявлението в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на гр. Добрич.
681
55. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект: ПУП – ПП (подробен ус
тройствен план – парцеларен план) на водопровод
за захранване на поземлен имот с идентификатор
№ 10015.20.153 по кадастралната карта на с. Ва
зово, община Исперих, област Разград. Проектът
е изложен в стая № 18 на Община Исперих. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Исперих в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
647
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215. – Общинската служба по земеделие – Ка
занлък, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка
с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
съобщава, че във връзка с изработването на по
мощен план и план на новообразуваните имоти
съгласно § 4к, ал. 1 от преходните и заключител
ните разпоредби на ЗСПЗЗ на местностите Друма,
Велкова ливада, Синята река, Кара Петково,
Ковачев дол, Егреците, Старите лозя, Злата пъ
тека, Иванчов дол, Сечен камък и др., намиращи
се в землището на с. Средногорово (EKATTE
68446), община Казанлък, област Стара Загора;
Каракос, Старите лозя, и Адалъка, намиращи
се в землището на с. Овощник (EKATTE 53179),
община Казанлък, област Стара Загора; Мочура и
Гермелика в землището на с. Кънчево (EKATTE
40868), община Казанлък, област Стара Загора,
ще се проведе съвместно уточняване (анкетиране)
на границите на имотите на бившите собстве
ници преди образуването на ТКЗС и имотите на
ползвателите, попадащи под разпоредбите на § 4
от ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване ще се
проведе по график по дати и местности, който
започва 14 дни след обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
648
1. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтере
совани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за землището на гр. Кочериново,
община Кочериново, област Кюстендил, приети с
протокол № РД-11-215 от 5.12.2018 г. на комисия,
назначена със Заповед № ДС-20-295 от 8.11.2018 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Плановете се намират в община Кочериново, ет. 1,
стая № 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересова
ните лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
644
2. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтере
совани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Стоб, община
Кочериново, област Кюстендил, приети с протокол
№ РД-11-216 от 5.12.2018 г. на комисия, назначена
със Заповед № ДС-20-295 от 8.11.2018 г. на област
ния управител на област Кюстендил. Плановете
се намират в Община Кочериново, ет. 1, стая
№ 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересо
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
645
3. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтере
совани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Пороминово,
община Кочериново, област Кюстендил, приети с
протокол № РД-11-217 от 5.12.2018 г. на комисия,
назначена със Заповед № ДС-20-295 от 8.11.2018 г.
на областния управител на област Кюстендил.
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Плановете се намират в Община Кочериново, ет. 1,
стая № 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересова
ните лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
646
6. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Кабелна линия НН за електрозахранване на
конна база – конюшня, ресторант и хотелска
част, в УПИ 122.186 – производствена и складова
дейност, обществено и делово обслужване (ПИ
122.186), по КК на с. Царацово, община „Марица“,
област Пловдив. Проектът се намира в сградата
на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица
№ 57А, стая 407, и може да бъде разгледан от
заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересува
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
657
7. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Ка
белна линия НН до ново електромерно табло
ТЕПО 2Т+1М, монтирано пред ПИ № 11845.43.35
по КК на с. Войводиново, община „Марица“, об
ласт Пловдив“. Проектът се намира в сградата на
Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А,
стая 407, и може да бъде разгледан от заинтере
сованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
658
2. – Община Русе на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през януари 2019 г. е извърше
на продажба на поземлен имот с идентификатор
63427.178.80 по кадастралната карта и кадастрал
ните регистри на гр. Русе, с площ 15 809 кв. м,
с адрес: Русе, кв. Източна промишлена зона, с
трайно предназначение на територията: урбани
зирана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, ведно с построената върху него сгра
да с идентификатор 63427.178.80.12, едноетажна,
със застроена площ 203 кв. м, с предназначение:
сграда за търговия, продаден по реда на чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК на „Юнайтед 2015“ – ЕООД,
представлявано от Калоян Любомиров Мин
чев – управител, с достигната цена 989 857,40 лв.
с включен ДДС, еднократно изплатени.
683
1. – Общ и на г р. С а парев а ба н я, облас т
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е из
работен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната терито
рия – подземен ел. провод ниско напрежение за
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захранване на съществуваща бензиностанция и
газостанция за зареждане на автомобили и пъл
нене на туристически бутилки, намираща се в
поземлен имот с идентификатор № 65365.24.216,
местност Сиракова круша, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, от стълб № 7, клон
„А“, мрежа НН 380/220 V, трафопост „РМЦ“,
посредством УИП 4 × 16 кв. м, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор № 65365.24.622
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.24.622 и 65365.60.1 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, с възложител „Кли
ве“ – ЕООД. Проeктът е изложен в приемната
на дирекция „Архитектура, градоустройство и
контрол по строителството“ при Община Са
парева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея
№ 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегле
дат проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Сапарева баня.
710
2. – Община Смядово, дирекция „Специали
зирана администрация“, на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересо
ваните лица, че с решение по протокол № 3
от 18.01.2019 г. са одобрени/приети плановете
на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗСПЗЗ за общо 8,32 ха в местност Четръка, к.р.
№ 223, к.р. № 45 и к.р. № 280 в землището на
гр. Смядово, община Смядово, област Шумен.
Планът е изложен в сградата на общината, отдел
„ТСУТО“, ет. 1, стая 3. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване
то в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
682
6. – Община с. Кирково, област Кърджали, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация за улица с ос.т. 48-52-57-6058-55-41 по плана на с. Златолист – Белогушка,
което води и до изменение на плана за регулация
за урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-30, V-38,
VІ-37,56, Х-41, ХІ-31 и ПИ пл. сн. № 36 от кв. 15 и
УПИ VІІ-54, VІІІ-54 и ПИ пл. сн. № 197 от кв. 17
по плана на с. Златолист – Белогушка, община
Кирково, област Кърджали, като с изменението на
плана се заличават: отсечка от посочената улица с
ос.т. 55-41; пешеходна алея между ос.т. 55-41 и 4139; намалява се ширината на уличната регулация
от 9 м, новоо бразуваната улица с ос.т. 45-48а-52а52в-57а-60а-60-60в-58а-58в-55а-55в-55с става с
ширина 6 м; в края на новообразуваната улица
при ос.т. 55с е предвидено уширение – обръща
ло. Изменението на уличната регулация води до
изменение на плана за регулация за кв. 15 и 17,
като площите от намалената ширина на улицата
се придават към урегулирани поземлени имоти
І-30, V-38, VІ-37,56, Х-41, ХІ-31 и ПИ пл. сн. № 36
от кв. 15 и УПИ VІІ-54, VІІІ-54 и ПИ пл. сн. № 197
от кв. 17 по плана на с. Златолист – Белогушка,
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община Кирково, област Кърджали. Проектът за
изменение на подробен устройствен план – план за
улична регулация и план за регулация е изложен
в сградата на Община Кирково, ул. Дружба № 1,
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на Община Кир
ково, ул. Дружба № 1.
711
59. – Община с. Ружинци, област Видин,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за обект: „Модернизация на път І-1 (Е
79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757
до км 61+750 (километра ж по съществуващ
път І-1≡58+128,47 (километраж по проект)“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Ружинци и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общин
ската администрация.
723

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отде
ление, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от „ЧЕЗ Раз
пределение България“ – АД, София, на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
14.03.2017 г. за регулиране на цените на електри
ческата енергия, обн., ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г.,
в частите є – по § 20, с който се създава ал. 3 в
чл. 28 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регули
ране на цените на електрическата енергия, § 22,
с който се създава раздел ІІІа с чл. 37а – 37в
„Методика за определяне на прогнозна пазарна
цена“ от Наредба № 1 от 14.03.2017 г., § 23, с който
се правят изменения и допълнения в чл. 38 от
Наредба № 1 от 14.03.2017 г., и § 25, с който се
създават ал. 2, 3 и 4 на чл. 40 от Наредба № 1
от 14.03.2017 г., издадена от Комисията за енер
гийно и водно регулиране, по което е образувано
адм. дело № 13748/2018 г. по описа на Върховния
административен съд.
714
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по
адм. д. № 3538/2018 г. против текста на чл. 8, ал. 1,
т. 1 и чл. 45, ал. 3 от Наредба № 12 на Общин
ския съвет – гр. Белослав, за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с жилища от общинския
жилищен фонд, приета с Решение № 157 по про
токол № 17 от 19.04.2005 г., като производството
по делото е насрочено за 7.03.2019 г. от 14,30 ч.
673
Административният съд – Габрово, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
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съобщава, че по постъпил протест, подаден от
прокурор в Окръжната прокуратура – Габрово,
против чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2 в частта
на условието кандидатите да са български граж
дани, чл. 38, ал. 1, чл. 44, ал. 1, изр. 1 и чл. 44,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване
и продажба на общински жилища, приета от
Общинския съвет – гр. Севлиево, с Решение
№ 185 от 31.10.2012 г., с искане за отмяна или
прогласяване нищожността на протестираните
разпоредби, е образувано aдм. д. № 341/2018 г. по
описа на АдмС – Габрово. Делото е насрочено
за 13.03.2019 г. от 11 ч.
674
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпо
редбите на чл. 7, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 2 в частта
„за изготвянето на които гражданите заплащат
режийни разноски в размер 0,5 на сто от стой
ността на имота по сметка на Община Джебел“;
чл. 26, ал. 4 и чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общински жилища, условия и ред за установя
ване на жилищни нужди и настаняване под наем,
приета с Решение № 135 от протокол № 18 от
15.07.2005 г. на Общинския съвет – гр. Джебел,
по което е образувано адм. дело № 28/2019 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на13.03.2019 г. от 9,40 ч.
724
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръж
ната прокуратура – Хасково, с който се оспорва
разпоредбата на чл. 23, ал. 6 от Наредбата за
реда и условията за управление и разпореждане
с общинския жилищен фонд в община Симео
новград, приета с Решение № 288 от 9.09.2005 г.
на Общинския съвет – Симеоновград – в частта
„заповедта за настаняване се отменя от органа,
който я е издал и“, да се отмени разпоредбата
на чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 29, ал. 1 и 2, чл. 39,
ал. 5 – изцяло, както и чл. 51 в частта „и от
определени от него лица“ от същата наредба,
е образувано адм. д. № 59/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.02.2019 г. от 10 ч.
702
Административният съд – Хасково, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Хасково, с който се
оспорва чл. 7, чл. 9, чл. 11, ал. 1, чл. 17, чл. 31 в
частта „паркиране“, чл. 37 и 39 от Наредба № 20
за изграждане, стопанисване и опазване на зеле
ната система на община Свиленград, по който
е образувано адм. дело № 57/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
27.02.2019 г. от 10,30 ч.
725
Ловешкият районен съд съгласно разпореждане
на съда от 24.01.2019 г. по гр. д. № 2482/2018 г. на
VII състав съобщава на ответника Pизван Афзал,
роден на 25.03.1974 г., гражданство Пакистан, чрез
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обнародване в неофициалния раздел на „Държавен
вестник“ на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК, че сре
щу него е заведено гр. д. № 2482/2018 г. по описа на
ЛРС от Малина Георгиева Георгиева от с. Пресяка,
община Ловеч, за развод по чл. 49, ал. 1 от СК и
че в деловодството на Ловешкия районен съд се
намират исковата молба и приложенията към нея,
препис от които може да получи в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението, като го предупреждава, че ако не
се яви в съда в двуседмичния срок, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея, съдът ще му назначи особен представител.
726

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарско дружество по фитоценология – 20 01“
(БДФ – 2001) – София, на основание 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на д ру же с т во т о на
14.03.2019 г. в 16 ч. в заседателната зала на
Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания при БАН, София 1113, кв. Слатина,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. представяне и гласуване на отчет за
дейността за 2018 г. на БДФ – 2001; 2. представяне
и гласуване на отчет за финансовото състояние
на БДФ – 2001 към 31.12.2018 г.; 3. представяне и
гласуване на проектобюджет и план за дейността
на БДФ – 2001 за 2019 г.; 4. обсъждане и приемане
на промени в устава на БДФ – 2001; 5. разни.
660
3. – Управителят на сдружение „Европа –
вчера, днес и утре“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 15.03.2019 г. в 10,30 ч. на ад
реса на сдружението – София, кв. Драгалевци,
ул. Момино венче № 21, вх. 1, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. избор на ръководни органи – ос
вобождаване на управителя на сдружението и
избор на нов управител; предложение за решение:
освобождава управителя Майкъл Руменов Спасов
и на негово място избира за управител Франз
Йосиф Вондрачек; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 28 от устава на сдружението
и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от
11,30 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъствалите.
727
1. – Управителният съвет на сдружение „Хомео
патично общество“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 23.03.2019 г. в 17 ч. в
София, бул. Климент Охридски № 10, в сградата на
Лесотехническия университет при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2018 г.; 2. финансов отчет за 2018 г.; 3. приемане
на план за дейността през 2019 г.; 4. приемане на
бюджет за 2019 г.; 5. приемане на нови членове;
6. избор на нов управителен съвет; 7. смяна на
седалището на сдружението. Регистрацията за
почва в 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
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ред са на разположение на членовете в седали
щето на сдружението. Поканват се да присъстват
всички членове на сдружението.
686
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска браншова асоциация пътна безопасност“
(ББАПБ) – София, на основание чл. 24, ал. 1
от устава на сдружението във връзка с чл. 26,
ал. 1, предложение първо (по инициатива на УС)
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 27.03.2019 г. в 11 ч.
в София, хотел „Централ Хотел Форум“, зала
Централ, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния отчет на УС за дейността на ББАПБ
за 2018 г.; 2. приемане на годишния отчет на КС
за дейността на ББАПБ за 2018 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет на ББАПБ за 2018 г.;
4. приемане на бюджета на ББАПБ за 2019 г. по
представен от УС проект за бюджет; 5. приемане на
решение за изменение и допълнение на размера на
дължимия годишен членски внос за новоприетите
редовни членове, които се приемат след първото
полугодие на съответната година; 6. приемане на
решение за изменение и допълнение на устава на
сдружението; 7. овластяване на председателя на
УС на сдружението или упълномощено от него
лице да подаде всички необходими документи
за обявяване на приетите актове в РЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията към Министерството
на правосъдието; 8. други. На събранието чле
новете – юридически лица, се представляват от
законните им представители или от изрично упъл
номощено от тях лице с писмено пълномощно (без
нотариална заверка). Представителите на членовете
се легитимират с изрично писмено пълномощно и
документ за самоличност. Писмените материали
във връзка със събранието ще бъдат на разполо
жение на членовете в седалището на сдружението
в София, ул. Бесарабия № 114, и в Регионалния
офис в Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път,
кв. Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
728
10. – Управителният съвет на „Национално
сдружение – Общество на инженерите по же
лезен път“ (НСОИЖП) – София, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮНЛЦ и в съответствие с
чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от устава на НСОИЖП
свиква общо събрание на 29.03.2019 г. в 10 ч. в
заседателната зала на Секция „Сигнализация
и телекомуникации“, София, ул. Белоградчик
№ 5, при следния дневен ред: 1. отчет на пред
седателя на управителния съвет за дейността на
сдружението през периода април 2015 г. – март
2019 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
сдружението за периода април 2015 г. – март
2019 г.; 3. предложения за изменения и допъл
нения на устава на сдружението; 4. приемане
на нови членове на сдружението; 5. приемане
на основни насоки и програма за дейността
на сдружението за периода 2019 – 2022 г.; 6.
приемане бюджета на сдружението за периода
2019 – 2022 г.; 7. освобождаване на председате
ля, заместник-председателите и членовете на
управителния съвет на НСОИЖП от заеманите
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длъжности в УС; 8. избор на членове и на пред
седател на управителния съвет на НСОИЖП за
периода 2019 – 2022 г.; 9. връчване на наградата
на НСОИЖП за 2018 г.; 10. други. Съгласно
чл. 34 от устава на НСОИЖП общото събрание
се счита за законно, ако на него присъстват
повече от половината на всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да присъстват.
701
6. – Управителният съвет на Клуб за спортна
дресура „Сириус“ – София, на основание чл. 26,
ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.04.2019 г. в 9 ч. в Националния музей „Земята
и хората“, бул. Черни връх № 4, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Клуб за
спортна дресура „Сириус“ за 2018 г.; 2. финансов
отчет за 2018 г.; 3. приемане на нови членове; 4.
приемане на план за дейността през 2019 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
706
12. – Управителният съвет на Българската
секция на Международния съюз на журналис
тите франкофони – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.04.2019 г. в
16,30 ч. на адрес София 1164, ул. Златовръх № 34,
ап. 10, при следния дневен ред: 1. доклад и фи
нансов отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението за периода юни 2015 – април
2019 г.; 2. освобождаване от отговорност на чле
новете на управителния съвет за дейността им
през отчетния период; 3. избор на нови членове,
на управителния съвет, както и на председател
и зам.-председател на секцията; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. разни.
738
3. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Българско дружество по ху
мусни вещества (БДХВ)“ – София, на основание
чл. 21, ал. 1 и 2 от устава на БДХВ и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството
на 22.04.2019 г. в 13 ч. в София, ФНТС, ул. Г. С.
Раковски № 108, зала „3“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БДХВ за периода
11.2012 – 04.2019 г.; 2. отчет за финансовото със
тояние на БДХВ за периода 11.2012 – 04.2019 г.;
3. утвърждаване на нови членове на БДХВ; 4.
освобождаване на стария УС и избор на нов уп
равителен съвет (УС) и ревизионна комисия (РК).
Поканват се всички членове да присъстват. Регист
рацията на участниците ще се извършва между
12,30 и 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 22 от устава на БДХВ и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да присъстват.
739
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Български национален клуб лабрадор ретри
вер“ – Асеновград, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
членовете на 27.04.2019 г. в Асеновград, в Лов
но стрелкови комплекс „40-те извора“, в 14 ч.
при следния дневен ред: 1. отчитане на текущи
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разходи от минали години; 2. приемане на нови
членове. 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.
731
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Армспорт клуб Банско“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 28.03.2019 г. в 14 ч. в Банско, ул. Христо
Ботев № 1, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на сдружението; 2. приемане на нов член
на сдружението; 3. освобождаване от длъжност
и отговорност членове на управителния съвет
на сдружението; 4. приемане на нови членове
на управителния съвет на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
687
5. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Антон Страшимиров“ при ОУ
„Антон Страшимиров“ – Бургас, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.03.2019 г. в 17,30 ч. в сградата на ОУ „Антон
Страшимиров“ – Бургас, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членовете на съвета
на настоятелите на Училищно настоятелство
„Антон Страшимиров“ при ОУ „Антон Стра
шимиров“ – Бургас; 2. избор на нови членове
на съвета на настоятелите на Училищно насто
ятелство „Антон Страшимиров“ при ОУ „Антон
Страшимиров“ – Бургас. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
705
2. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Ветроходен клуб „Синева“ –
Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1,
21.2, 21.3 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 29.03.2019 г. в 17,30 ч. в офиса
на сдружението в Яхт клуба при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за 2018 г.; 2. отчет на финан
совите средства за 2018 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на УС за изтеклия период;
4. промени в устава; 5. приемане на бюджет на
сдружението за 2019 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
700
4. – Управителният съвет на сдружение „ВУСК
„Васил Левски“ – Велико Търново, на основа
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
3.04.2019 г. в 14,30 ч. в Дома на културата на НВУ
„Васил Левски“, бул. България № 76 – Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на промени в устава на ВУСК; 2. об
съждане и приемане на предложение за членство
на ВУСК „В. Левски“ в спортна федерация по
военно-приложен спорт; 3. обсъждане и приемане
на доклад за дейността на клуба през изтеклата
година и финансов отчет; 4. приемане на нови
членове; 5. делегиране на права на управителния
съвет; 6. други организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 15,30 ч. при същия
дневен ред. Поканват се всички членове на сдру
жението да вземат участие в общото събрание.
707
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1. – Управителният съвет на СНЦ „Алианс
Франсез Казанлък – Сент Ерблен“ – Казанлък,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на сдру
жението и протокол от 19.12.2018 г. свиква общо
събрание на 16.03.2019 г. в 11 ч. в сградата на
адрес: бул. 23 Шипченски полк № 99 в Казанлък,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и финансов отчет; 2. програма за дейността и
бюджет за следващата година; 3. освобождаване
членовете на настоящия УС и избор на нов; 4.
промяна в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в посочения
час събранието ще се проведе съгласно устава
с начален час един час по-късно същия ден, на
същия адрес и при същия дневен ред.
718
1. – Управителният съвет на СПЗМК – Па
зарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно отчетно-изборно събрание на 18.03.2019 г.
в 17 ч. залата на хотел „Форум“ – Пазарджик, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
през 2018 г.; 2. отчет на КС за дейността през
2018 г.; 3. освобождаване от отговорност на УС и
КС; 4. избор на нов УС, КС и председател на УС;
5. приемане на промени в устава; 6. освобождаване
на стари и приемане на нови членове; 7. други.
730
5. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Здравно екологично дру
жество България“, Пловдив, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 25.03.2019 г. в 11 ч.
в Пловдив, район „Западен“, ул. Солунска № 1А,
ет. 3, в заседателна зала в офиса на „ЗЕД Бълга
рия“ – ЕООД, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет (УС); 2. вземане на решение
за промяна в начина на обявяване на покана за
свикване на общо събрание; 3. вземане на решение
за приемане на нов устав на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Материалите за
събранието са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението – Пловдив,
район „Западен“, ул. Перущица № 1А.
666
4. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерийна
продукция, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно отчетноизборно събрание на асоциацията на 29.03.2019 г.
в 13 ч. в конферентната зала на хотел „Царска
баня“ в гр. Баня, община Карлово, област Плов
див, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет през 2018 г.; 2. отчет на
контролния съвет за дейността на асоциацията
през 2018 г.; 3. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 2018 г.; 4. утвърждаване ре
шенията на управителния съвет през 2018 г.; 5.
предложение за освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет за дейността
им през 2018 г.; 6. приемане на план за работа на
асоциацията през 2019 г.; 7. определяне размера на
членския внос за 2019 г.; 8. приемане на бюджет
на асоциацията за 2019 г.; 9. предложения за до
пълнения и промени в устава на асоциацията; 10.
избор на управителен съвет и председател на УС;
11. избор на контролен съвет и председател на КС.
Поканват се всички членове на асоциацията да
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вземат участие в събранието. На основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събрани
ето са на разположение на адреса на управление
на асоциацията – Пловдив, ул. Добротич № 12.
688
11. – Управителният съвет на Сдружението за
учителска взаимна помощ – Хасково, на основа
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетноизборно (делегатско) събрание на 28.03.2019 г.
в 18 ч. в залата на РКС на ул. Скопие № 1 при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей
ността на сдружението през 2018 г.; 2. отчетен
доклад на ревизионната комисия за 2018 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
и ГФО за 2017 г.; 4. приемане на бюджет и щат
но разписание на СУВП за 2019 г.; 5. промени в
устава на сдружението; 6. приемане на решения
за оптимизиране бъдещата дейност на СУВП; 7.
избор на нов член на управителния съвет.
729
69. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединени за Шабла“ – Шабла,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно събрание на сдружението на 26.03.2019 г.
в 18 ч. в клуба на сдружение „Обединени за Ша
бла“, ул. Равно поле № 37, при следния дневен
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ред: 1. приемане и освобождаване на членове на
сдружение „Обединени за Шабла“; 2. отчет за
дейността на сдружение „Обединени за Шабла“
за 2018 г.; 3. отчет за изпълнение на бюджета за
2018 г.; 4. отчет на контролния съвет; 5. приемане
на бюджет за 2019 г.; 6. приемане на годишна
програма на сдружението за 2019 г.; 7. вземане на
решение за участие в програми и проекти на ЕС
и общината; 8. избор на УС, КС и председатели
на УС и КС; 9. други. При липса на кворум в
съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
689
420. – Управителният съвет на сдружение
„ВСК Карасура – 24620“ – с. Свобода, област
Стара Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 19 от устава на сдружението кани всички свои
членове на редовно общо събрание на 20.03.2019 г.
в 14,35 ч. в киносалона на в.ф. при следния дне
вен ред: 1. отчет за дейността на УС на „ВСК
Карасура – 24620“ за 2018 г.; 2. финансов отчет за
дейността на „ВСК Карасура – 24620“ за 2018 г.;
3. приемане на предложения за мероприятия от
спортния календар на „ВСК Карасура – 24620“
за 2019 г.; 4. приемане на бюджет на „ВСК Ка
расура – 24620“ за 2019 г.; 5. разни.
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Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
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2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
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